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I. Ocena stanu bezpieczeństwa w szko łach pod kątem zagrożeń  patologicznych 
występujących w szkołach 

Stan bezpieczeństwa w katowickich szko łach, ze względu na różnorodność  

występujących zjawisk, szczególnie w zakresie problemów środowiskowych, z którymi mają  

do czynienia uczniowie oraz nauczyciele poszczególnych placówek, nie jest zjawiskiem 

jednorodnym. 

Zdecydowanie bardziej zró żnicowaną  sytuacj ę  wychowawczą  obserwuje się  

w zespołach szkó ł  specjalnych, do których uczęszczają  uczniowie Z umiarkowanq,, znaczną  

oraz głęboką  niepełnosprawno ścią  intelektualn a także uczniowie z tzw. 

niepełnosprawnością  sprzężoną. 

W celu bieżącej identyfikacji zagro żeń  i możliwości szybkiego reagowania na 

pojawiające się  zachowania patologiczne pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szko łach 

samorządowych zapewniaj ą  uczniom stałą  opiekę  oraz monitoring zachowań. Placówki 

zabezpieczone są  przed nieuprawnionym wej ściem osób postronnych. 

Do najczęstszych zachowań  niepożądanych w szkołach specjalnych należą : wagary, 

stosowanie agresji s łownej i wulgaryzmów, rzadziej odnotowuje się  palenie papierosów. 

W żadnej z placówek specjalnych nie stwierdzono za żywania dopalaczy, narkotyków czy 

alkoholu. Na podstawie przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczniami oraz ich rodzicami, 

a także analizy sytuacji wychowawczej w klasach, w prawie wszystkich zespo łach szkó ł  

specjalnych, ocen ę  stanu bezpieczeństwa uznano za zadowalaj ącą  lub dobrą. 

W zespołach szkolno - przedszkolnych najcz ęściej występującymi zjawiskami 

patologicznymi są  konflikty rówie śnicze, w tym agresja s łowna i fizyczna oraz zachowania 

ryzykowne związane z występowaniem trudności w nauce i niepowodzeniami szkolnymi. 

Zespoły prowadzą profilaktykę  oraz kontrolę  sytuacji środowiskowej uczniów. Wszyscy 

dyrektorzy zespo łów szkolno - przedszkolnych oceniaj ą  stopień  zagrożenia uczniów 

patologiami jako niski. 

W dziewięciu szkołach podstawowych nie stwierdzono wyst ępowania zachowań  

patologicznych, a stan bezpieczeństwa uznano jako dobry. W jednej odnotowano, i ż  
zagrożenia patologiczne wyst ępują  w stopniu minimalnym. W pozosta łych placówkach, 

pomimo występujących patologii, stan bezpiecze ństwa ocenia się  jako dobry lub 

zadowalający. Najczęstszą  przyczyną  pojawiających się  problemów wychowawczych jest. 



zdaniem pracowników tych szkó ł, trudna sytuacja rodzin, z których wywodz ą  się  

wychowankowie. Ocenia się, że trudna sytuacja materialna rodzin, alkoholizm, przemoc 

fizyczna, niewydolno ść  wychowawcza rodziców, brak zainteresowania problemami dziecka 

oraz przestępczość  w rodzinach sprawiaj ą, że zachowania patologiczne przenoszone s ą  przez 

uczniów do szkół . Odnotowano pięć  szkół  podstawowych, w których rodziny uczniów obj ęte 

są  nadzorem kuratora s ądowego lub korzystaj ą  z pomocy asystenta rodziny. W niektórych 

szkołach podstawowych występują  również  rodziny, które maj ą  założoną  „Niebieską  Kartę". 

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceniono, i ż  największe nasilenie patologii 

społecznych, ma miejsce w szko łach podstawowych w dzielnicach Szopienice oraz Załęże. 

Uczniowie często przejawiają  zaburzenia w sferze zachowania i emocji. Zaobserwowano 

również  zakłócenie stosunków spo łecznych między dziećmi. Dzieci w wyniku zewn ętrznych 

lub wewnętrznych warunków rozwoju maj ą  duże problemy z dostosowaniem si ę  do 

obowiązujących, norm społecznych oraz realizacji zada ń  życiowych. W większo ści szkół  

podstawowych odnotowano agresj ę  słowną  i fizyczną  wobec innych, wagaroy.anie oraz 

palenie papierosów. Coraz cz ęstszym zjawiskiem występującym wśród uczniów jest 

nietolerancja wobec zachowań  innych osób, cyberprzemoc oraz dopuszczanie si ę  drobnych 

kradzieży. Tylko w jednej szkole podstawowej wskazano interwencj ę  z udziałem policji oraz 

wystąpienie zjawiska samookaleczenia cia ła. Większość  placówek na bieżąco moniwruje 

sytuacj ę  między innymi poprzez monitoring oraz badania ankietowe, w których uczniowie 

wyrażają  swoją  opinię  dot. bezpieczeństwa w szkole. Wyniki przeprowadzonych ankiet 

wskazuj4, że ok. 70% uczniów czuje się  w szkole bezpiecznie. 

Inaczej sytuacja kształtuje się  w gimnazjach. Tylko w jednej z tych placówek. nie 

odnotowano żadnych zagrożeń  patologicznych, a stan bezpiecze ństwa uznano jako bardzo 

dobry. W czterech gimnazjach oceniono stan bezpiecze ństwa jako nie budzący zastrzeżeń , 

choć  zdarza ły się  pojedyncze, sporadyczne problemy z uczniami jak np. naruszanie 

dyscypliny szkolnej, cyberprzemoc, opuszczanie lekcji. Najcz ęściej odnotowywanym 

zjawiskiem patologicznym, występującym wśród młodzieży gimnazjalnej, jest palenie 

papierosów oraz palenie e-papierosów, a tak że uzależnienie od komputera, cz łonkostwo w 

grupach pseudokibiców, bójki, zaburzenia o charakterze psychiatrycznym - depresja, bulimia 

i anoreksja, oraz przemoc s łowna i fizyczna. Znacznie cz ęściej niż  uczniowie szkól 

podstawowych, młodzież  gimnazjalna sięga po środki odurzające, w tym dopalacze, u żywki. 

leki i alkohol. Do pojedynczych przypadków nale ży zaliczyć  samookaleczenia, kradzie że oraz 

wymuszenia. W jednym z gimnazjów odnotowano zastosowanie kary (upomnienie dyrektora 

szko ły) oraz skierowanie pisma do sądu z prośbą  o rozeznanie sytuacji i wydania stosownego 
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orzeczenia. W sporadycznych przypadkach uczniowie posiadaj ą  orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego w związku z niedostosowaniem lub zagro żeniem niedostosowanien 

spo łecznym a także objęci są  środkiem zapobiegawczym przyj ętym przez sąd rodzinny i 

iieletnich w postaci dozoru kuratora. Dyrektor jednej placówki przekaza ł  informacj ę  o 

złożeniu wniosku o założenie rodzinie „Niebieskiej Karty" Wszelkie uzyskane informacje 

dotyczące stanu bezpiecze ństwa w gimnazjach pochodz ą  z obserwacji bieżącej, z 

przeprowadzanych ankiet, z analizy dokumentacji szko ły (np. dzienniki psychologa 

pedagoga, księga protokołów, dzienniki zajęć  lekcyjnych itp.), z wywiadów ustnych i 

pisemnych przeprowadzonych rozmów oraz ewaluacji wewn ętrznej i zewnętrznej w zakresie 

efektów prowadzonej dzia łalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

Najlepiej w zakresie bezpiecze ństwa kształtuje się  sytuacja w szko łach 

ponadgimnazjalnych. W ok. 70% placówek stwierdzono, że szkołę  uważa się  za bezpieczn ą, 

co potwierdzily wyniki licznych ankiet, przeprowadzonych w śród uczniów. W -wielu szko łach 

nie stwierdza się  występowania żadnych zagro żeń  patologicznych, a uczniowie oceniaj ą  

placówki jako bezpieczne i przyjazne. Po łowa dyrektorów szkó ł  ponadgimnazjalnych 

określa, że w jednostkach nie wyst ępują  żadne przejawy niewłaściwych zachowań , które 

mogłyby wskazywać  na jakiekolwiek zagro żenia patologiczne. W większo ści szkól 

przeprowadza się  ankiety, ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna, a przede wszystkim bie żący 

monitoring zachowań . Najczęściej pojawiającymi się  zjawiskami patologicznymi s ą: palenie 

papierosów, zaniedbywanie obowiązku nauki, używanie wulgaryzmów oraz zachowanie 

ryzykowne jako efekt trudno ści radzenia sobie ze stresem. Cz ęsto występują  również : agiesj 

wśród młodzieży, przemoc psychiczna i fizyczna, przejawy dyskryminacji. Sporadycznie 

pojawiają  się  przypadki cyberprzemocy, kradzie że, eksperymentowanie ze ś rodkami 

psychoaktywnymi, zachowania autodestrukcyjne. Za czynniki sprzyjaj ące ewernualnemu 

rozwojowi patologii uważa się  wysoki procent rodzin niepe łnych, biedę , brak zainteresowania 

ze strony rodziców, alkoholizm, brak umiej ętności rozwiązywania sytuacji problemowych, 

niska samoocena, brak asertywno ści. Jak wynika z informacji pozyskanych od dyrektorów 

szkół  ponadgimnazjalnych w żadnej ze szkó ł  nie odnotowano przypadków prstytueji, 

samobójstw czy narkomanii. 
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