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BADANIE KLIMATU 
PSYCHOSPOŁECZNEGO 

W SZKOLE



NASZA SZKOŁA 
UBIEGA SIĘ O PRZYZNANIE 
CERTYFIKATU  
"SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE" 

systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne 

wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w 
zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

czyli  szkoły, która we współpracy z rodzicami uczniów 
i społecznością lokalną:
 

    i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu   
    społeczności szkolnej,



CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i
lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, 
w rodzinie i w społeczności lokalnej,
• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
i pracownikom realne, atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych
wyborów,
• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego  oraz
społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,



• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły 
z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania 
wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i 
bezpiecznego środowiska fizycznego,

• włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji 
zdrowotnej.



KLIMAT SPOŁECZNY SPRZYJAJĄCY ZDROWIU
I DOBREMU SAMOPOCZUCIU

EDUKACJA ZDROWOTNA I PROGRAM
PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW 

      I PRACOWNIKÓW

WARUNKI ORAZ ORGANIZACJA NAUKI  
      I PRACY  SPRZYJAJĄCY ZDROWIU I DOBREMU     
      SAMOPOCZUCIU

GŁÓWNE 
OBSZARY 
DZIAŁAŃ  
SZPZ: 



 

standard 1

PRZEPROWADZONE W SZKOLE BADANIE MIAŁO 
NA CELU WYBÓR PRIORYTETÓW DZIAŁANIA 

  

standard 3standard 2

dbałość o 
klimat 
społeczny, 
dobrostan 
grup

organizacja 
i warunki 
pracy, 

nacisk na 
edukację 
zdrowotną, 
profilaktykę



TWORZENIE KLIMATU SPOŁECZNEGO

sprzyja osiągnięciom szkolnym, motywacji do nauki, 
a w przypadku nauczycieli- satysfakcji z pracy
wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne, poczucie 
własnej wartości
zmniejsza ryzyko występowania wśród uczniów 
zachowań problemowych
sprzyja satysfakcji rodziców, zwiększa zaufanie. 
zachęca do współpracy ze szkołą, do aktywnego 
uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów dziecka 

sprzyjającego zdrowiu jest jednym z najważniejszych 
zadań Szkoły Promującej Zdrowie. 

Pozytywny klimat w szkole



BADANIE OBJĘŁO 
WSZYSTKIE GRUPY

DLA KAŻDEJ GRUPY 
PRZYGOTOWANO ODRĘBNE 
ANKIETY

Nauczycieli 
Pracowników niepedagogicznych
Rodziców
Uczniów



 ODPOWIEDZI UDZIELIŁO:

 36  NAUCZYCIELI 
 15  PRACOWNIKÓW SZKOŁY, 
         KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI

  78  RODZICÓW 
  69  UCZNIÓW



WYNIKI BADANIA



dobra , miła atmosfera,  życzliwość, wspaniała postawa nauczycieli i opiekunów, przyjazne nastawienie

DOBRE SAMOPOCZUCIE W SZKOLE 
( ODPOWIEDZI  UCZNIÓW I RODZICÓW) :

zadowolenie dzieci, uśmiech na twarzy, zrozumienie, empatia 

bardzo dobre podejście grona pedagogicznego do dzieci

współpraca, nauczyciele zawsze chętni do pomocy i wyjaśnień,  wspierający

można zawsze liczyć na nauczycieli i pracowników szkoły, na wspólne rozwiązywanie problemów



życzliwi koledzy i nauczyciele, 
nauczyciele są bardzo pomocni 
dobrzy opiekunowie wzbudzający uśmiech
robię tu fajne rzeczy, lubię się uczyć
mogę się wyżalić nauczycielom
dobrze się czuję w szkole

NIEKTÓRE OPINIE UCZNIÓW



 GŁOSY  RODZICÓW

bagatelizowanie
problemu
brak wiedzy na temat
zaburzenia

łamanie prawa 
oświatowego
nie wszystko jest jak 
należy

nigdy nie czułam się żle 
nie mam negatywnych 
odczuć
nie ma powodu czuć się 
żle

przedmiotowe 
traktowanie dzieci
niekompetencja

obawa personelu przed 
epidemią, która dawała 
odczucia "bycia trędowatym"
żal w związku z zamknięciem 
szkoły z powodu covid



przyjaznej 
atmosfery, rozmów, 
wzajemnej 
życzliwości 
wyrozumiałych 
współpracowników
pracy z fajnymi 
dzieciakami

DOBRE SAMOPOCZUCIE W SZKOLE ODCZUWANE 
PRZEZ NAUCZYCIELI W WYNIKU:

 

poczucie bycia 
lubianym przez 
otoczenie i 
potrzebnym
przebywanie w 
ważnej grupie osób, 
mimo różnic 
pogladów
przyjaźń, bliskie 
osoby

poleganie na 
dyrekcji, wsparciu 
nauczycieli, pań 
wspomagających
działania są  
podejmowane 
zespołowo, także te 
online

pasja
wykonywanie tego, 
co się lubi
możliwość rozwoju
korzystanie ze 
swoich 
umiejętności
realizowanie się w 
pracy



pomówienia, zawiść
złośliwość między 
nauczycielami, 

plotkowanie, 
nieszczerość
niekompetencje 
nauczycieli, 

     nauczycielami i dyrekcją

ZŁE SAMOPOCZUCIE W SZKOLE WŚRÓD 
NAUCZYCIELI POWODOWANE PRZEZ:

niski przepływ 
informacji między
członkami dyrekcji / 
sprzeczne informacje
brak wsparcia 
przyznawanie racji  
zawsze rodzicom
nieznajomość potrzeb 
i specyfiki pracy

brak współpracy 
między 
nauczycielami
brak konsultowania 
decyzji
brak funduszy na 
realizację pomysłów
wrażenie poczucia 
wyższości niektórych 
nauczycieli

niskie zarobki
bardzo rzadko 
przyznawane  
nadgodziny lub wcale
niedocenianie
wulgaryzmy uczniów, 
agresja, lekceważenie 
obowiązków



ZŁE  SAMOPOCZUCIE W SZKOLE SYGNALIZOWANE 
PRZEZ PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH :

nierówne 
traktowanie

plotki, 
obgadywanie...

czuję się 
zmęczona



DOBRE SAMOPOCZUCIE W SZKOLE :

dobre relacje z nauczycielami

miła współpraca 

wzajemny szacunek, życzliwość

     z pracownikami, uczniami i 

     rodzicami

pensje na czas

odpowiednie godziny pracy

sympatyczna atmosfera



W WYNIKU ANALIZY ANKIET PRIORYTETEM
STAJE SIĘ WYZNACZENIE ŚCIEŻEK, KTÓRE 

PROWADZĄ DO POPRAWY  
DOBROSTANU OSÓB 



NIECH NAS TO ZACHĘCI…

DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY, WYMIANY 
DOŚWIADCZEŃ I WIEDZY, 
ŻYCZLIWEJ ATMOSFERY, ZROZUMIENIA…. 



KOLEJNE BADANIE ...

PRZEPROWADZIMY 
W TRAKCIE REALIZACJI 
PROGRAMU



ANETA WEIDER-
TOŁOCZKO

 

ANIA 
URZĘDOWSKA

 

ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY 
BADANIE:
I LUDZIE STOJĄCY ZA TĄ PREZENTACJĄ, BY 
TRUDNE TREŚCI BYŁY ŁATWIEJ STRAWNE

AGNIESZKA
JASKULSKA

 


