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I. WSTĘP
Wybór  obszaru  dotyczącego  profilaktyki  uzależnień  i  cyberprzemocy  nie  był 

przypadkowy.  Cyberprzemoc  jest  zjawiskiem  nowym  i  wraz  z  rozwojem  technologii 
informacyjnych przybiera nowe, coraz bardziej wyszukane formy. 

Bez względu na wiek, napastnicy prześladują swoje ofiary złośliwymi i obraźliwymi 
SMS-ami  lub  e-mailami.  Bardziej  drastyczną  formą  ataku  jest  tworzenie  witryn 
internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych czy dręczenie przez portale społecznościowe. 
Skutkiem takich niekontrolowanych zachowań w sieci jest stale rosnąca liczba samobójstw 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Są one obecnie najbardziej narażone na różnego rodzaju 
zagrożenia płynące z dostępu do świata wirtualnego.

Oczywiście nadal poważnym źródłem zagrożenia dla młodzieży są papierosy, (w tym 
e-papierosy),  narkotyki,  dopalacze  oraz  alkohol.  Dyrekcja  oraz  grono  pedagogiczne 
postanowili  zbadać,  czy  szkoła  podejmuje  efektywne  działania  w  zakresie  profilaktyki 
uzależnień  i  cyberprzemocy,  aby  wzmocnić  bezpieczeństwo  uczniów  w  tym  ważnym 
obszarze.

Prezentowany  raport  jest  rezultatem  ewaluacji  wewnętrznej  przeprowadzonej  
w  Szkole  Podstawowej  im  Jana  Pawła  II  w  Pigłowicach  w  roku  szkolnym  2019/2020  
na  podstawie  §  20  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  
2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 59 i 949).

Zastosowano  w  niej  procedury  i  narzędzia  badawcze  opracowane  przez  Zespół  
ds. Ewaluacji w składzie: Marta Baumgart, Małgorzata Piasecka, Agnieszka Przybył, Anna 
Niemier, Anna Marczak. 

Zespół  zapoznał  się  z  przedmiotem ewaluacji,  podstawami  prawnymi  i  kryteriami 
przeprowadzania  ewaluacji  wewnętrznej.  Opracowano  plan  i  harmonogram  ewaluacji  
w  placówce,  dobrano  metody  i  próby  badawcze,  stworzono  narzędzia  badawcze. 
Zróżnicowanie  źródeł  danych  pozwoliło  na  zebranie  wyników  o  dużej  wiarygodności.  
Na podstawie zebranych informacji sporządzono raport. 



Obszar podlegający ewaluacji w roku szkolnym 2019/2020:

Efektywność działań podejmowanych przez szkołę 
w zakresie profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy

Cele ewaluacji:
 rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy;

 uzyskanie  informacji  na  temat  podejmowanych  przez  szkołę  działań  w  zakresie 
profilaktyki  cyberprzemocy  oraz  uzależnień  od  alkoholu,  narkotyków,  dopalaczy, 
papierosów, internetu i gier komputerowych;

 ocena efektywności działań zapisanych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 
Szkoły dotyczących zapobiegania uzależnieniom i cyberprzemocy.

Pytania kluczowe:
 Czy w szkole rozpoznawane są potrzeby uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień 

i cyberprzemocy? 

 Czy uczniowie  są świadomi  wpływu uzależnień  i  cyberprzemocy  na  ich zdrowie  
i bezpieczeństwo?

 Jakie działania zapobiegające cyberprzemocy i uzależnieniom prowadzi szkoła? 

 Jaka  jest  skuteczność  działań  zapobiegających  cyberprzemocy  i  uzależnieniom 
prowadzonych przez szkołę?

Kryteria ewaluacji:
 Szkoła  rozpoznaje  potrzeby  uczniów  w  zakresie  profilaktyki  uzależnień  

i cyberprzemocy.

 Uczniowie są świadomi złego wpływu uzależnień oraz cyberprzemocy na ich zdrowie 
i bezpieczeństwo.

 Szkoła prowadzi działania zapobiegające uzależnieniom oraz cyberprzemocy i są one 
znane uczniom i rodzicom.

 Działania zapobiegające uzależnieniom i cyberprzemocy prowadzone przez szkołę są 
skuteczne.

Metody i narzędzia zbierania danych:
 analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców i uczniów,

 analiza dokumentacji szkolnej (Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, plany 
wychowawcze klas, wpisy do dziennika elektronicznego Librus, wpisy do dziennika 
pedagoga),

 wywiad z pedagogiem szkolnym.



II. ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU
II.1. ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD NAUCZYCIELI
Ankieta  została  przeprowadzona  w  sposób  zdalny  poprzez  platformę  SURVIO  
w terminie: 29 kwietnia – 7 maja 2020 r. Wzięło w niej udział 23 na 25 nauczycieli uczących 
w szkole, co stanowi 92% ogółu. Ankieta zawierała 13 pytań zamkniętych.

95,7% ankietowanych  (22  osoby)  wie,  jakie  działania  należy  podejmować,  aby  ochronić 
dziecko przed niebezpieczeństwami w sieci,  jeden nauczyciel  zaznaczył,  że  nie  ma takiej 
wiedzy.

Na pytanie 2: W jaki sposób pozyskuje Pani(i) informacje na temat ewentualnych problemów  
uczniów  związanych  z  uzależnieniami  i  cyberprzemocą?  73,9% ankietowanych  (17  osób) 
zaznaczyło odpowiedź „rozmowy z uczniami”, 82,6 % - „rozmowy z rodzicami” (19 osób). 
39,1%, czyli 9 nauczycieli, przeprowadza ankiety z rodzicami i uczniami na ten temat.



W odpowiedzi na pytanie:  Jak często spotykał/-a się Pan(-i) z przejawami cyberprzemocy  
w swojej pracy w ciągu ostatnich dwóch lat?  30,4% ankietowanych (7 osób) zaznaczyło: 
„kilka razy w roku szkolnym”, 52,2 % (12 osób) - „raz w roku szkolnym”. 4 nauczycieli, co 
stanowi 17,4% wszystkich respondentów, nigdy nie spotkało się z tym problemem.

Odpowiadając na pytanie o formy cyberprzemocy, z jakimi mieli  do czynienia uczniowie, 
nauczyciele wskazywali na: seksting (52,6% - 10 odpowiedzi), publikowanie ośmieszających, 
wulgarnych komentarzy i postów (47,4% - 9 odpowiedzi), publikowanie poniżających filmów 
i  zdjęć  (36,8%  -  7  odpowiedzi),  wykluczanie  z  internetowych  społeczności  (36,8%  
- 7 odpowiedzi), podszywanie się pod inne osoby (10,5% - 2 osoby). 



Ponad połowa nauczycieli  (56,5% - 13 osób) w swojej pracy spotykała się z przejawami 
uzależnień wśród uczniów. 43,5% (10 osób) ankietowanych nie spotkało się z tym problemem 
w ciągu ostatnich dwóch lat.

Nauczyciele wskazywali na uzależnienie od: 
 gier komputerowych i internetu - 86,7% (12 osób), 

 papierosów i e-papierosów - 21,4% (3 osoby), 

 alkoholu – 7,1% (1 osoba). 

Żaden nauczyciel nie zaznaczył, że uzależnienie, z którym miał do czynienia w swojej pracy
w ciągu ostatnich dwóch lat, dotyczyło narkotyków i dopalaczy.



91,3% (21 osób) nauczycieli wie, jakie działania podjąć w przypadku, gdy uczeń doświadczy 
cyberprzemocy. 2 nauczycieli (8,4%) nie wie, jak zachować się w takiej sytuacji.  

87% (20 osób)  ankietowanych  nauczycieli  wie,  jakie  działania  podjąć  w przypadku,  gdy 
uczeń  przejawia symptomy uzależnienia. 13% (3 osoby) respondentów przyznało, że nie ma 
wiedzy w tym zakresie. 

Nauczyciele podejmują następujące działania, by nauczyć dzieci bezpiecznego korzystania  
z internetu: 

 rozmowa  z  uczniami  o  zagrożeniach  w  sieci  np.  podczas  godzin  z  wychowawcą 
(78,3% - 18 osób), 

 rozmowy indywidualne z uczniami (69,6% - 16 osób), 

 prezentacja filmów edukacyjnych na temat cyberprzemocy (60,9% – 14 osób), 

 gazetki tematyczne, tablice informacyjne (39,1% - 9 osób), 

 konkursy tematyczne, prace plastyczne, prezentacje multimedialne (34,8 – 8 osób).



95,7% (22 osoby) ankietowanych nauczycieli uświadamia rodziców w zakresie uzależnień  
i cyberprzemocy, 1 osoba (4,3%) tego nie robi.

Na pytanie, w jaki sposób uświadamiają rodziców w zakresie uzależnień i cyberprzemocy, 
nauczyciele odpowiedzieli, że są to: 

 rozmowy o cyberprzemocy (78,3%), 

 rozmowy o uzależnieniach (73,9%), 

 uświadamianie rodzicom skali problemu (73,9%), 

 nakłanianie rodziców do częstych kontroli komputera i historii przeglądania (73,9%), 

 ulotki informacyjne (39,1%), 

 wizytówki z numerami telefonów zaufania (34,8%). 



Jedna  osoba  wskazała,  że  stosuje  jeszcze  inne  sposoby  niż  wymienione  w  ankiecie  – 
prezentacje multimedialne.

Nauczyciele wskazywali, że wsparcie w realizacji działań profilaktycznych otrzymują od: 
 pedagoga szkolnego (82,6% - 19 osób), 

 dyrekcji szkoły (73,9% - 17 osób), 

 innych nauczycieli (73,9% - 17 osób), 

 policji (60,9% - 14 osób), 

 rodziców (39,1% - 9 osób), 

 innych osób i instytucji organizujących szkolenia (26,1% - 6 osób). 

Na  pytanie:  Czy  Pana(-i)  zdaniem  działania  szkoły  w  zakresie  przeciwdziałania  
cyberprzemocy  i  uzależnieniom  są  wystarczające? wszyscy  ankietowani  nauczyciele 
odpowiedzieli twierdząco.



II.2.  WNIOSKI  Z  ANALIZY  ANKIET  PRZEPROWADZONYCH  WŚRÓD 
NAUCZYCIELI

MOCNE STRONY SZKOŁY:
 96% ankietowanych nauczycieli wie, jakie działania należy podejmować, by chronić 

bezpieczeństwo dzieci w internecie. 

 Zdecydowana  większość  nauczycieli  przeprowadza  rozmowy  z  rodzicami  (83%)  
i uczniami (72%) na ten temat.

 4 nauczycieli,  co stanowi 17,4% wszystkich respondentów, nigdy nie spotkało się  
z  problemem cyberprzemocy. Być może są to  osoby uczące  w młodszych klasach 
szkoły podstawowej, w których problem cyberprzemocy jeszcze się nie pojawił.

 Nauczyciele podejmują wiele zróżnicowanych działań o charakterze profilaktycznym 
i wszyscy ankietowani uważają, że są to działania wystarczające. 



SŁABE STRONY SZKOŁY:
 Wiedzy  na  temat  działań,  jakie  należy  podejmować,  aby  ochronić  dziecko  przed 

niebezpieczeństwami w sieci, nie ma jeden nauczyciel.

 2  nauczycieli  (8,4%)  nie  wie,  jak  zachować  się  w  sytuacji,  gdy  uczeń  zostanie 
dotknięty cyberprzemocą, a 3 osoby (13%) przyznały, że nie mają wiedzy w zakresie 
pomocy uczniom uzależnionym.

 1 nauczyciel nie uświadamia rodziców w zakresie uzależnień i cyberprzemocy.

II.3.  ANALIZA  ANKIET  PRZEPROWADZONYCH  WŚRÓD  RODZICÓW  
I OPIEKUNÓW
Ankieta  została  przeprowadzona  w  sposób  zdalny  poprzez  platformę  SURVIO  
w terminie:  29  kwietnia  –  7  maja  2020  r.  Wzięło  w  niej  udział  106  na  117  rodziców  
i  opiekunów  uczniów  klas  I-VIII  szkoły  podstawowej,  co  stanowi  91%  ogółu.  Ankieta 
zawierała 11 pytań zamkniętych i jedno pytanie otwarte.

Pytanie:  Do której  klasy  uczęszcza  Państwa  dziecko?  informuje,  jaki  procent  rodziców  
i opiekunów w poszczególnych klasach wziął udział w ankiecie: w klasie I – 14 rodziców na 
16  uczniów,  w  II  –  8  na  12,  w  klasie  III  –  13  na  15,  w  klasie  IV  –  10  na  12,  
w klasach V – 26 na 31, w klasie VI – 13 na 18, w klasie VII – 15 na 16, w klasie VIII – 7 na 
7. Jest to wynik na bardzo dobrym poziomie, dający miarodajny obraz.



99,1%  rodziców  jest  świadomych  wpływu  uzależnień  i  cyberprzemocy  na  zdrowie  
i bezpieczeństwo dzieci, tylko 1 osoba udzieliła odpowiedzi negatywnej na to pytanie. 

58,5% rodziców jest pewnych, że ich dziecko jest bezpieczne w sieci, 25,5% nie wie tego,
a 16% uważa, że ich dziecko jest narażone na zagrożenia w wirtualnym świecie.

88,7%  rodziców  wie,  co  ich  dziecko  udostępnia  i  z  kim  rozmawia  w  sieci,  11,3% 
ankietowanych nie ma takiej wiedzy.



99,1% rodziców twierdzi, że ich dziecko nigdy nie było ofiarą cyberprzemocy. Jeden rodzic 
(z klasy 5) zaznaczył, że jego dziecko doświadczyło takiej przemocy. 

W kolejnym pytaniu jeden rodzic wskazał formy cyberprzemocy, którymi dotknięte zostało 
jego  dziecko  –  były  to  „internetowe  oszustwo”  i  „hejt”.  Dwoje  rodziców  zaznaczyło 
odpowiedź: „inne”,  ale w komentarzu do tej  odpowiedzi  napisali,  że  ich dzieci  nie padły 
ofiarą cyberprzemocy w żadnej formie. Te odpowiedzi można uznać za błąd statystyczny – 
rodzice nie zrozumieli pytania.

96,2%  rodziców  twierdzi,  że  ich  dziecko  nie  miało  problemu  z  uzależnieniem.  
4 ankietowanych rodziców przyznaje, że ten problem dotyczył ich dziecka.



86% respondentów uważa, że szkoła rozpoznaje potrzeby uczniów w zakresie profilaktyki 
uzależnień i  cyberprzemocy, 17,9% ankietowanych rodziców, odpowiadając na to pytanie, 
zaznaczyło: „nie wiem”, 1 osoba uważa, że szkoła nie rozpoznaje potrzeb uczniów w tym 
zakresie. 

Według rodziców szkoła rozpoznaje potrzeby uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień  
i  cyberprzemocy  poprzez:  rozmowy  z  uczniami  (86,5%),  rozmowy  z  rodzicami  (64%)  
i ankiety (60,7%).



Na  pytanie:  Jakie  działania  podejmuje  szkoła  w  zakresie  profilaktyki  uzależnień  
i cyberprzemocy? rodzice odpowiedzieli, że są to: 

 rozmowy nauczycieli z uczniami o zagrożeniach w sieci i uzależnieniach np. podczas 
godzin z wychowawcą (85,8%), 

 pogadanki z policjantem (75,5%), 

 filmy edukacyjne (53,8%), 

 konkursy tematyczne, prace plastyczne, prezentacje multimedialne (47,2%), 

 rozmowy z pedagogiem szkolnym (35,8%), 

 skrzynka zaufania (32,1%), 

 warsztaty profilaktyczne prowadzone przez specjalistów (30,2%), 

 gazetki tematyczne, tablice informacyjne (30,2%), 

 ulotki informacyjne i wizytówki z numerami telefonów zaufania (14,2%). 

Nikt nie wybrał odpowiedzi, że szkoła nie podejmuje żadnych działań.



Zdaniem 92,5% respondentów działania szkoły w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy 
i uzależnieniom są wystarczające i skuteczne. 

8  rodziców  uznaje  działania  szkoły  w  zakresie  przeciwdziałania  cyberprzemocy  
i  uzależnieniom za  niewystarczające  bądź  nieskuteczne.  Niestety  niewiele  jest  propozycji 
innych  aktywności,  jakie  mogłaby  podjąć  szkoła,  aby  zapobiegać  wyżej  wymienionym 
zagrożeniom. Rodzice w większości wskazują na działania, które szkoła podejmuje od lat, np. 
rozmowy z  wychowawcą  czy  projekcje  filmów edukacyjnych.  Jedna  osoba sugeruje,  że  
w szkole powinny odbywać się lekcje z wychowania seksualnego i warsztaty, jak reagować 
na hejt i manipulację w sieci.



II.4.  WNIOSKI  Z  ANALIZY  ANKIET  PRZEPROWADZONYCH  WŚRÓD 
RODZICÓW I OPIEKUNÓW

MOCNE STRONY SZKOŁY:
 99,1% ankietowanych rodziców jest świadomych wpływu uzależnień i cyberprzemocy 

na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 Rodzice wskazują szereg działań profilaktycznych, jakie podejmuje szkoła, a 92,5% 
ankietowanych uważa, że te inicjatywy w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy 
i uzależnieniom są wystarczające i skuteczne.

SŁABE STRONY SZKOŁY:
 Zaledwie 58,5% rodziców ma pewność, że ich dziecko jest bezpieczne w sieci.

 17,9% ankietowanych rodziców nie wie,  czy szkoła rozpoznaje potrzeby uczniów  
w zakresie profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy. 1 osoba uważa, że szkoła tego nie 
robi.

 8  rodziców  uznaje  działania  szkoły  w  zakresie  przeciwdziałania  cyberprzemocy  
i uzależnieniom za niewystarczające bądź nieskuteczne. 

II.5. ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW
Ankieta  została  przeprowadzona  w  sposób  zdalny  poprzez  platformę  SURVIO  
w terminie: 29 kwietnia – 7 maja 2020 r. Wzięło w niej udział 93 na 99 uczniów klas III-VIII 
szkoły podstawowej, co stanowi 94% ogółu. Ankieta zawierała 11 pytań zamkniętych i jedno 
pytanie otwarte.

Pytanie:  Do której  klasy  chodzisz?  –  informuje,  jaki  procent  uczniów w poszczególnych 
klasach wziął udział w ankiecie: uczniowie klasy III – 15 na 15, klasy IV – 11 na 12, klas V –
27 na 31, klasy VI – 17 na 18, klasy VII – 16 na 16, klasy VIII – 7 na 7. Zaledwie 6 uczniów 
nie wzięło udziału w badaniu. Jest to wynik na bardzo dobrym poziomie, dający miarodajny 
obraz.



92,5%  uczniów  jest  świadomych  wpływu  uzależnień  i  cyberprzemocy  na  ich  zdrowie  
i bezpieczeństwo. 7 uczniów nie jest świadomych, że uzależnienia i cyberprzemoc mogą mieć 
na nich zły wpływ.

62,4% uczniów czuje się bezpiecznie w sieci, 33,3% nie wie, czy czuje się bezpiecznie.  
4 uczniów odczuwa zagrożenie, kiedy korzysta z internetu.

92,5% uczniów twierdzi, że ich rodzice wiedzą, co oni udostępniają  i  z kim rozmawiają  
w sieci, 7 ankietowanych uczniów odpowiada, że ich rodzice nie mają na ten temat wiedzy.



Jak wynika z przeprowadzonej ankiety 8 dzieci padło kiedyś ofiarą cyberprzemocy. Są to 
uczniowie klas: V - 1 uczeń, VI - 5 uczniów, VII - 1 uczeń, VIII - 1 uczeń.

Ta  cyberprzemoc  miała  formę:  internetowego  oszustwa  (6  odpowiedzi)  i  hejtu  
(6  odpowiedzi).  6  uczniów  zaznaczyło  opcję:  „inne  –  jakie?”,  w  komentarzu  dodając 
odpowiedzi  typu:  „nic  takiego  mi  się  nie  przydarzyło”,  „nie  miałem”,  co  świadczy  
o niezrozumieniu przez nich tego pytania.



3 osoby miały problem z jakimś uzależnieniem (2 uczniów z klasy VI i 1 uczeń z klasy IV).  
Jak wynika z analizy ankiet, dwie spośród nich były również ofiarami cyberprzemocy.

Na pytanie:  Czy nauczyciele  wiedzą,  jakie  są Wasze  potrzeby  dotyczące  przeciwdziałania  
uzależnieniom  i  cyberprzemocy? 66,7%  respondentów  odpowiedziało,  że  tak,  29% 
ankietowanych  zaznaczyło:  „nie  wiem”,  4  osoby  uważają,  że  szkoła  nie  rozpoznaje  ich 
potrzeb w tym zakresie. Są to: 2 uczniów klasy V i 2 uczniów klasy VI. Jak wynika z analizy 
ankiet, dwie osoby spośród nich były również ofiarami cyberprzemocy, a dwie przyznały się, 
że miały problem z uzależnieniem.

Według  uczniów  szkoła  rozpoznaje  ich  potrzeby  w  zakresie  profilaktyki  uzależnień  
i  cyberprzemocy  poprzez:  rozmowy  z  uczniami  (69,3%),  ankiety  (53,3%),  rozmowy  
z rodzicami (37,3%). 



Uczniowie  odpowiedzieli,  że  szkoła  podejmuje  następujące  działania,  aby  przeciwdziałać 
uzależnieniom i cyberprzemocy:

 rozmowy nauczycieli z uczniami o zagrożeniach w sieci i uzależnieniach np. podczas 
godzin z wychowawcą (88,2%), 

 filmy edukacyjne (61,3%), 

 pogadanki z policjantem (60,2%), 

 konkursy tematyczne, prace plastyczne, prezentacje multimedialne (55,9%), 

 gazetki tematyczne, tablice informacyjne (52,7%), 

 skrzynka zaufania (44,1%), 

 rozmowy z pedagogiem szkolnym (19,4%), 

 ulotki informacyjne i wizytówki z numerami telefonów zaufania (19,4%). 

 warsztaty profilaktyczne prowadzone przez specjalistów (14%), 
2  uczniów  uważa,  że  szkoła  nie  podejmuje  żadnych  działań,  aby  przeciwdziałać 
uzależnieniom i cyberprzemocy.



Zdaniem  89,2%  uczniów  działania  szkoły  w  zakresie  przeciwdziałania  cyberprzemocy  
i uzależnieniom są wystarczające i skuteczne. 

Dla 10 uczniów działania szkoły w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom 
są niewystarczające bądź nieskuteczne. Uczniowie podają 5 propozycji innych aktywności, 
które mogłaby podjąć szkoła. Są to m.in.: rozmowy ze specjalistami (np. z psychologiem), 
warsztaty,  zachęcanie  do  rozwijania  zainteresowań  (czytanie,  sport,  konkursy),  tak  by 
zminimalizować  czas  spędzany  w wirtualnej  przestrzeni,  co  jest,  ich  zdaniem,  przyczyną 
niepożądanych zachowań w internecie. Jedna osoba uważa, że nauczyciele powinni zwracać 
uwagę na to, kto z uczniów jest hejterem.



II.4. WNIOSKI Z ANALIZY ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW

MOCNE STRONY SZKOŁY:
 92,5% uczniów jest świadomych wpływu uzależnień i cyberprzemocy na ich zdrowie 

i bezpieczeństwo.

 92,5%  uczniów  twierdzi,  że  ich  rodzice  wiedzą,  co  oni  udostępniają  i  z  kim 
rozmawiają w sieci.

 91,4% uczniów nie padło nigdy ofiarą cyberprzemocy.

 96,8% uczniów nie miało nigdy problemu z uzależnieniem. 

 88,2%  uczniów  potwierdza,  że  nauczyciele  rozmawiają  z  nimi  na  temat 
bezpieczeństwa w sieci i uzależnień.

 89,2% uczniów uważa działania szkoły w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy 
i uzależnieniom za skuteczne i wystarczające.

SŁABE STRONY SZKOŁY:
 7 uczniów nie jest świadomych, że uzależnienia i cyberprzemoc mają wpływ na ich 

zdrowie i bezpieczeństwo.

 8 dzieci padło kiedyś ofiarą cyberprzemocy, a o cyberprzemocy stosowanej wobec 
dziecka wie tylko jeden rodzic (z kl. V).

 29% ankietowanych, zapytanych o to, czy nauczyciele wiedzą, jakie są ich potrzeby 
dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i cyberprzemocy, zaznaczyło odpowiedź: 
„nie wiem”. 



III. ZAKOŃCZENIE – WNIOSKI I REKOMENDACJE
III.1. WNIOSKI
Czy w szkole rozpoznawane są potrzeby uczniów w zakresie  profilaktyki uzależnień  
i cyberprzemocy? 

W  szkole  rozpoznawane  są  potrzeby  uczniów  w  zakresie  profilaktyki  uzależnień  
i cyberprzemocy. Tylko jeden ankietowany rodzic nie zgadza się z tą tezą. Czworo uczniów 
także uważa, że szkoła nie rozpoznaje ich potrzeb w tym zakresie – są to: 2 uczniów klasy 
V i 2 uczniów klasy VI. Jak wynika z analizy ankiet, dwie osoby spośród nich były również 
ofiarami cyberprzemocy, a dwie przyznały się, że miały problem z uzależnieniem. 

Większość nauczycieli pozyskuje informacje na temat ewentualnych problemów uczniów 
związanych z  cyberprzemocą i  uzależnieniami  poprzez  rozmowy z  rodzicami  i  uczniami. 
Dziewięcioro nauczycieli  przeprowadza ankiety z rodzicami i  uczniami  na ten temat  – to 
zapewne  wychowawcy  klas,  pedagog  i  dyrekcja  szkoły.  Jak  wynika  z  badania,  rodzice 
częściej  niż  uczniowie  wskazują  na  to,  że  informacje  na  temat  potrzeb  uczniów  są 
pozyskiwane dzięki przeprowadzanym ankietom. Uczniowie nie są też świadomi, jak często 
nauczyciele rozmawiają z rodzicami na temat ich potrzeb.

Prawie  wszyscy nauczyciele,  w ciągu ostatnich  dwóch lat  spotykali  się  z  przejawami 
cyberprzemocy.  Osoby,  których  to  nie  dotyczy,  to  prawdopodobnie  nauczyciele  uczący  
w młodszych klasach szkoły podstawowej, w których problem cyberprzemocy jeszcze się nie 
pojawił.  Odpowiadając  na  pytanie  o formy cyberprzemocy,  z  jakimi  mieli  do  czynienia, 
nauczyciele wskazywali na: seksting publikowanie ośmieszających, wulgarnych komentarzy 
i  postów,  publikowanie  poniżających  filmów  i  zdjęć,  wykluczanie  z  internetowych 
społeczności, podszywanie się pod inne osoby). Ponad połowa nauczycieli zaznaczyła, że  
w ciągu ostatnich dwóch lat swojej pracy spotkała się z sekstingiem. Nie oznacza to jednak, 
że problem pojawia się w każdej klasie. W bieżącym roku szkolnym doszło tylko do jednego 
takiego incydentu, ale w związku z tym, że zdjęcie i filmik przesłane były za pośrednictwem 
internetu, w sprawę szybko zaangażowało się wielu uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ponad połowa ankietowanych nauczycieli, w ciągu ostatnich dwóch lat spotkała się także 
z przejawami uzależnień od gier komputerowych i internetu u dzieci. Trzy osoby wskazały 
także  na  papierosy  i  e-papierosy.  Jeden  nauczyciel  zaznaczył,  że  problem  dotyczył 
uzależnienia  ucznia  od  alkoholu.  Żaden  z  ankietowanych  nauczycieli  w  ciągu  ostatnich 
dwóch lat nie miał do czynienia z uzależnieniem ucznia od narkotyków i dopalaczy. 

Prawie  wszyscy  nauczyciele  wiedzą,  jakie  działania  podjąć  w  przypadku,  gdy  uczeń 
doświadczy cyberprzemocy lub przejawia symptomy uzależnienia. Martwi jednak fakt, że nie 
wszyscy wiedzą, jak zachować się w takiej sytuacji, mimo że w szkole opracowano Strategie  
antykryzysowe na terenie Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Pigłowicach  i  Szkolny 
Program Zapewnienia Bezpieczeństwa Fizycznego i Cyfrowego Uczniów – Bezpieczna Szkoła 
-  zostały  one  przedstawione  podczas  szkolenia  Rady  Pedagogicznej.  Dokumenty  te  są 
ogólnodostępne i każdy nauczyciel jest zobligowany do zapoznania się z nimi, nawet jeśli nie 
brał udziału w szkoleniu.

W jakim stopniu uczniowie  są świadomi wpływu uzależnień i  cyberprzemocy na ich 
zdrowie i bezpieczeństwo?

Z  analizy  ankiet  dla  uczniów  wynika,  że  92,5%  z  nich   jest  świadomych  wpływu 
uzależnień i cyberprzemocy na ich zdrowie i bezpieczeństwo. Tylko jeden rodzic deklaruje, że  
nie jest świadomy wpływu uzależnień i cyberprzemocy na zdrowie i bezpieczeństwo swojego 
dziecka.  Ponad  połowa  rodziców  jest  pewna,  że  ich  dziecko  jest  bezpieczne  
w  sieci,  16%  ankietowanych  rodziców  uważa,  że  na  ich  dziecko  czyha  wiele 
niebezpieczeństw  w  internecie.  Czworo  uczniów  odczuwa  zagrożenie,  kiedy  jest  



w wirtualnym świecie. Większość rodziców, bo aż 88,7% twierdzi, że wie, co ich dziecko 
udostępnia i z kim rozmawia w sieci. 7 ankietowanych uczniów odpowiada, że ich rodzice nie 
mają takiej wiedzy.

Ośmioro  dzieci  deklaruje  w  ankietach,  że  padło  kiedyś  ofiarą  cyberprzemocy 
(internetowego  oszustwa i  hejtu).  O cyberprzemocy  stosowanej  wobec dziecka  wie  tylko 
jeden  rodzic  i  według  niego  było  to  również  internetowe  oszustwo  i  hejt.  Czworo 
ankietowanych rodziców twierdzi, że ich dziecko miało do czynienia z uzależnieniem. Troje 
uczniów przyznaje, że  dotyczył ich ten  problem (2 uczniów z klasy VI i 1 uczeń z klasy IV).  
Jak wynika z analizy ankiet, dwie spośród nich były również ofiarami cyberprzemocy.

Jakie działania zapobiegające cyberprzemocy i uzależnieniom prowadzi szkoła? 

W szkole od kilku lat obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Większość 
uczniów przestrzega obowiązujących zasad. Szkoła zapewnia bezpieczny dostęp do internetu, 
z  którego  uczniowie  mogą  korzystać  pod  kontrolą  nauczyciela.  Komputerów  szkolnych 
uczniowie używają tylko na lekcji w obecności prowadzącego zajęcia. 

W Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły zostały opisane działania szkoły  
w celu ochrony uczniów przed uzależnieniami i cyberprzemocą. Nauczyciele zaznajamiają 
uczniów z problemem, podejmując różne działania. W tematach lekcji z wychowawcą ujęto 
zagadnienia  związane  z  uzależnieniem od alkoholu,  narkotyków,  dopalaczy,  papierosów,  
e-papierosów, gier komputerowych, internetu oraz z przemocą w sieci. Szkoła podejmowała 
działania typu: pogadanki na lekcjach z wychowawcą, rozmowy z pedagogiem, prezentowane 
były  filmy edukacyjne,  odbywały  się  konkursy,  debaty  uczniowskie  na  temat  uzależnień, 
uczniowie  wykonywali  gazetki  tematyczne  i  prezentacje  multimedialne  na  informatyce, 
rozdawane były ulotki dla uczniów i rodziców o cyberprzemocy i  uzależnieniach,  rodzice 
otrzymali  wizytówki  z  numerami  telefonów  zaufania,  przeprowadzane  były  rozmowy 
indywidualne z  uczniami  i  rodzicami.  W szkole  funkcjonuje również  skrzynka zaufania.  
W ramach  profilaktyki  i  promocji  zdrowia  organizowano obchody  Światowego Dnia  bez  
Papierosa i  Światowego Dnia Zdrowia,  realizowano liczne programy profilaktyczne,  m.in. 
Nie pal przy mnie, proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Asy Internetu, Trzymaj formę, odbyły 
się również spotkania z policjantem na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w internecie 
oraz pod hasłem:  Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoła, współpracując z Gminną Komisją 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Zaniemyślu  zorganizowała  warsztaty  dla 
nauczycieli, rodziców i uczniów na temat cyberprzemocy i uzależnień od internetu, telefonu 
czy gier  komputerowych.  Niestety ze  względu na panującą  w Polsce pandemię Covid-19 
wszystkie  zaplanowane  wcześniej  warsztaty  zostały  przełożone  na  przyszły  rok  szkolny. 
GKRPA  w  Zaniemyślu  przekazała  szkole  materiały  do  przeprowadzania  zajęć 
profilaktycznych na temat przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom, m.in. płyty CD 
z  filmami,  książki,  ulotki,  kolorowanki,  broszury  informacyjne.  Problemy  związane  
z uzależnieniami i cyberprzemocą są omawiane nie tylko na zajęciach z wychowawcą, ale 
również  na  zajęciach  komputerowych,  informatyce  oraz   innych  zajęciach  edukacyjnych  
w zależności od potrzeb.

W szkole opracowane zostały dwa dokumenty: Strategie antykryzysowe na terenie Szkoły  
Podstawowej  im  Jana  Pawła  II  w  Pigłowicach i  Szkolny  Program  Zapewnienia  
Bezpieczeństwa Fizycznego i Cyfrowego Uczniów – Bezpieczna Szkoła. Z tymi dokumentami 
zostali zapoznani nie tylko nauczyciele, ale również rodzice i uczniowie. 

Żaden z rodziców nie zaznaczył w ankiecie, że szkoła nie podejmuje żadnych działań
w zakresie profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy. Ze zdaniem rodziców na ten temat nie 
zgadza się 2 ankietowanych uczniów.



Jaka  jest  skuteczność  działań  zapobiegających  uzależnieniom  prowadzonych  przez 
szkołę? 

Według  wszystkich  ankietowanych  nauczycieli  działania  szkoły  w  zakresie 
przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom są wystarczające i skuteczne. Takie samo 
zdanie ma 92,5% rodziców oraz 89,2% uczniów. 8 rodziców i 10 uczniów uznaje działania 
szkoły w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom za niewystarczające bądź 
nieskuteczne.  Niestety  niewiele  jest  propozycji  innych  aktywności,  jakie  mogłaby  podjąć 
szkoła, aby zapobiegać wyżej wymienionym zagrożeniom. 

Profilaktyka  jest  skuteczna  wówczas,  gdy  uda  się  nawiązać  ścisłą  współpracę  ze 
środowiskiem rodzinnym i wypracować z nim wspólny model oddziaływań  profilaktycznych. 
Szczególnie jest to widoczne na przykładzie profilaktyki cyberprzemocy.

Szkoła musi wspierać rodziców, na których spoczywa główny ciężar odpowiedzialności 
za dzieci. Mimo że wynik ewaluacji potwierdza, że działalność szkoły w zakresie profilaktyki 
cyberprzemocy i  uzależnień jest  na bardzo dobrym poziomie,  niepokoi  fakt,  że  niektórzy 
rodzice  nie  mają  dostatecznej  wiedzy  na  temat  działalności  swoich  dzieci  w  internecie. 
Dlatego  należy  kontynuować  działania  profilaktyczne  i  uświadamiać  rodzicom,  jak 
poważnym problemem jest cyberprzemoc i uzależnienia.



III.2. REKOMENDACJE:
1. Kontynuować podjęte działania profilaktyczne zawarte w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły mające na celu uświadomienie rodzicom i uczniom problemu 
uzależnień i cyberprzemocy  oraz  ich skutków prawnych;

2. W  związku  z  pojawiającymi  się  w  szkole  formami  cyberprzemocy  należy 
monitorować  zachowania  uczniów  na  terenie  szkoły  i  reagować  w  przypadku 
pojawienia się niepożądanych zachowań;

3. Zaleca się przeprowadzać bardziej szczegółowe ankiety wśród uczniów i rodziców na 
temat uzależnień, by uzyskać informację, czego to uzależnienie dotyczy;

4. Zaleca  się  regularne  przeprowadzanie  ankiet  wśród  uczniów  i  rodziców  na  temat 
cyberprzemocy;

5. Zorganizować szkolenie dla nauczycieli na temat uzależnień i cyberprzemocy;

6. Zorganizować warsztaty dla wszystkich uczniów i rodziców na temat uzależnień od 
gier komputerowych i internetu oraz niebezpieczeństw w sieci;

7. W  klasach,  w  których  według  uczniów  i  ich  rodziców  wystąpiły  formy 
cyberprzemocy, takie jak: hejt  i oszustwa internetowe, przeprowadzić na godzinach 
wychowawczych zajęcia o charakterze profilaktycznym;

8. Podczas różnych zajęć, nie tylko zajęć z wychowawcą, należy: uświadamiać uczniom 
szkodliwość  społeczną  naruszania  praw  autorskich,  zarówno  w  kategoriach 
moralnych, jak i odpowiedzialności karnej, zachęcać do odpowiedzialnych zachowań 
w sieci;

9. Należy nadal informować rodziców i uczniów, do kogo i do jakich instytucji mogą się 
zwrócić o pomoc -  rozpowszechniać różnego rodzaju ulotki, broszury informacyjne, 
wizytówki  z  numerami  telefonów  zaufania  i  przypominać  o  możliwości 
kontaktowania się z pedagogiem szkolnym poprzez skrzynkę zaufania; 

10.Należy  uwrażliwić  uczniów,  aby  o  niepokojących  zdarzeniach  w  internecie 
informowali osoby dorosłe; 

11.Wypracować  w  uczniach  aktywną  postawę  w  sytuacji  zagrożenia  cyberprzemocą, 
zarówno, kiedy dotyczy ich bezpośrednio, jak i wtedy, gdy są świadkami zdarzenia;

12.Nadal  zaleca  się  prezentowanie  uczniom  pozytywnych  aspektów  korzystania  
z  internetu  i  nowoczesnych  technologii,  w  tym  z  portali  społecznościowych  oraz 
uświadamianie im faktycznych zagrożeń płynących z agresji elektronicznej – należy 
uczyć, jak „mądrze” korzystać z internetu;

13.Kontynuować  współpracę  z  innymi  instytucjami  takimi  jak:  Policja,  OPS  
w Zaniemyślu,  MOPS w Środzie  Wlkp.,  PCPR w Środzie  Wlkp.,  PPP w Środzie 
Wlkp.,  Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna  w  Środzie  Wlkp.,  GKRPA  
w Zaniemyślu;

14.Kontynuować udział w programach profilaktycznych;

15.Należy dołożyć wszelkich starań, aby w szkole były zabezpieczenia przed treściami 
niepożądanymi i niebezpiecznymi.


