
UCHWAŁA NR XX|X/207l2l

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 29 grudnia 2021roku.

w sprawie uchwalenia ooGminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii" na lata2022 - 2023.

Na podstawię art.l 8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (Dz. |J. z 2O2I r. poz. 1372 ze zm.') ora, art.10 ust. 3

ustawy z dnia 29 |ipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanli (Dz. U. z 2020

r. poz.2050 ,e r^.'!Rada Gminy uchwala, co następuje:

$ 1. Uchwala się ,,Gminny Program PrzeciwdziałaniaNarkomanii'' na lata2022

- 2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczfy Rady Gminy

///
/^" -uv-'-,/

Les2ek Walczak

'1 Z^iuny tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2O2| r. poz. l 834..
21 Zmtany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2Ol9 r. poz' l655.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

narkomanil (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) należy do zadan własnych

gminy. W celu realrizacji zadań wynikających z wlw ustawy Wójt opracowuje

projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program

Przeciwd ziałania Narkomanii uchwala Rada Gminy.
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/207I2l

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 29 grudnia 2021r.

GMINI\Y PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

s 1. ZASADY OGOLNE PROGRAMU.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku nałoŻyła na Samorząd

lokalny obowiązek uchwalania.,Gminnego Programu PrzeciwdziałaniaNarkomanii''.

myśl w/w ustawy' gmina będzie ręalizowała 5 podstawowych zadan;

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzaleŻnionych i

osób zagrożonych uzależnieniem,

udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy

narkomanii,

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w

tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a takŻe działan na rZęcZ

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo

wychowaw czych i socjoterapeutycznych,

wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządov,rych i osób t1zycznych' służących

r ozwiązywaniu problemu narkomani i,

5) pomob społeczna osobom uzaleŻnionym i rodzinom osób uzaleŻnionych dotkniętych

ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych

osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

$ 2. DIAGNOZA PROBLEMU

W zakresie przeciwdziałania narkomanii Gmina Bartniczka prowadzi profilaktyczną

działalnośc informacyjną, edukacyjną i wychowawczą skierowaną do dzieci, młodziezy i ich

rodziców oraz edukacje publiczną skierowaną do przedstawicieli różnych zawodów,

instytucji, a z:właszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznania sygnałów

wskazujących na prawdopodobieństwo zaŻywania narkotyków i postępowania z osobami

uzaleznionymi oraz promowanie zdrowego stylu Życia. Szkoły prowadzone przez Gminę

4)



Bartniczka zobowiązane Są do opracowania diagnozy w zakresie występujących w nich

czynników ryzyka i czynników chroniących.

Z dostępnych danych uzyskanych od podmiotów realizujących na terenie Gminy Bartniczka

działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynika. iz:

Do Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce jak również do Gminnej Komisji

Rozwiązyrvania Problemów Alkoholowych nie wpłynął Żaden wniosek o podjęcie interwencji

w sprawie osoby uzaleŻnionej od środków psychoaktywnych w latach 2020-2021.

W szkołach podstawowych na tęrenie gminy prowadzone są programy profil aktyczno -

wychowawcze w każdym roku szkolnym.

W szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Bańniczka w latach 2020-20Żl

nie stwierdZono przypadków występowania ptzez uczniów problemu zazywania substancji

psychoaktywnych. W roku szkolnym 2020121 przeprowadzono ankietę wśród uczniów klas V
- VIII w Jastrzębiu nt.: ''Diagnozy zachowań uczniów w szkole podstawowej. Diagnoza jest

analizą i oceną:

l. Wszystkich ef'ektów podejmowanych działań, wdrożenia i realizacji programów i ich
skutecznoŚci.

2. Występowania czynników i rodzajów ryzykownych zachowań oraz ich częstotliwość,

intensywność.

3' Stopnia rea|izacji Szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego do założonych

celów.

Analiza badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie202lr. wśród uczniów klas

. v - VI|I SzkoĘ Podstawowej w Jastrzębiu nt. zachowań uczniów

Wlniki ankiety - 73 ankietowanych

1. Czy odmawianie w sytuacji, gdy ktoś Cię do czegoś namawia, jest dla Ciebie?

- trudne -7 ucz.

- łatwe - 35 ucz.

- czasami trudne - 13 ucz.

- zaleŻy od tego kto mnie namawiał - 11 ucz.

Uczniowie wskazują, że nie mają problemów z odmawianiem. W przypadku 48%

odmawianie jest łatwe, 26% twierdzi, Że za|eży od tego kto Cię namawia, 17,80ń

ankietowanych uważa, ze odmawianie czasami jest trudne, natomiast 9,60ń badanych, że jest

trudne.



na godz. wychowawczych tak twierdzi _ ól ,60ń, d|a grupy |2,3o^ badanych nie realizowane

są te tematy, 75o/o nie wie. Karaniem negatywnych zachowań wymienia prawie 40oń uczniow,

nie uważa tak - |9oń respondentów, nie wię - 260ń.

5. Czy wiesz w jaki sposób nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów:

- chwalą ucznia przed klasą - 39

- chwalą uczniaprzed rodzicami - 22

- chwalą ucznia na apelu - 20

- nagradzająucznia w inny sposób (aki?) - a

Uczniowie wskazują' Że za właściwe postawy nauczyciele chwalą przed klasą, tak uważa

53.4% respondentów. BezpoŚrednio o pochwałach udzielanym uczniom informowani są

rodzice, zauwaŻa to 30oń badanych. 27,4o^ podkreśla. że pochwały udzielane są równiez na

apelu wobec całej społeczności uczniowskiej' 5.5% twierdzi' Że sąnagradzani w inny sposób ,

ale nie podali jaki. Jeden uczeń natomiast twierdzi, Że nauczyciele nie nagradzają. Również

drugi przypadek, gdzie uczeń uwaŻa, Że nauczyciele nie promują właściwych zachowań.

6. Gdzie najczęściej Twoim zdaniem dochodzi do nagannych zachowań uczniów (max.3)

- w szkole, na lekcji - l2

- w szkole, na przerwie - 53

- w szkolnej toalecie - 33

- na boisku szkolnym - l9
- na wycieczkach - 15

Ankietowani zaznaczają, Że najczęściej do nagannych zachowań uczniów dochodzi w szkole

_ na ptzerwie 7Ż,60ń wskazań. Drugim newralgicznyrn miejscem jest szkolna toaleta 45oń

wskazań. Boisko szkolne wymienia 260ń respondentów. Zastanawiającym jest fakt, Że 2Ooń

badanych wskazuje wycieczkę szkolną jako miejsce do nagannych zachowań, natomiast

17,4o^ respondentów wskazało izbę lekcyjną.

7. Czy zostałaś/łes w szkole skrzywdzony? Jeżeli tak, to proszę zaznaczyc w jaki sposób.

-tak-3
-nie-59
- nie wiern - 8

Zdecydowana większośc uczniów prawie 81% wskazuje. Że nie została w szkole

skrzywdzona. 11oń nic nie wie o tym. okazało się. Że 4"|oń wskazało, ze zostali w szkole

skrzywdzeni, ale nie wypowiedzieli się w jaki sposób.

8. Czy na terenie szkoły byłaś/łeś Świadkiem następujących zachowań ińnych uczniów?

- palenie papierosów: nigdy -30, rzadko -27, często -|4



2. Czy Twoim zdaniem, wymienione nizej fo.-y pomocy uczniom i zapobiegania przemocy i

agresji, są podejmowane przez nauczycieli w naszej szkole?

- przedstawienia profil aktyczne: tak - 38, nie - 13, nie wiem - I 8

- spotkania ze specjalistami: tak -40, nie - 20, nie wiem -13

- godz. wychowawcze o tematyce profilaktycznej: tak - 49, nie -12, nie wiem - I 2

- pogadanki + ulotki: tak - 53, nie - 13, nie wiem - 7

- udział w konkursach profilaktycznych: tak _ 28, nie - Ż3, nie wiem -33

Z wypowiedzi uczniów wynika Że szkoła stosuje bogatą gamę form pomocy uczniom w

zapobieganiu przemocy i agresji: 52Yo - to przedstawienia profilaktyczne,54oń - spotkania

ze specjalistami, 67% - godziny wychowawcze' najwięcej uczniów twierdzi 72yo, Że

najczęściej stosowana forma to pogadanki, 38% - wymienia udział w konkursach

profilaktycznych.

3. Czy zajęcia profilaktycznebyły Twoim zdaniem:

- interesujące - 1ó

- przydatne - 28

- nieprzydatne -19

- pomogły mi w zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności - 1l

WiększoŚć respondentów uwaza, Że zajęcia były przydatne -38o^, istnieje również grupa

uczniów, która twierdzi, Że zajęcia nie są przydatne _ 260^, zaś 2ŻYo badanych wypowiedziało

się' ze zajęcia były interesujące, natomiast l5% - zajęcia pomogły w zdobyciu nowej wiedzy.

4. Czy wiesz jakie środki zaradcze stosują nauczyciele w przypadku negatywnych zachowań

uczniów?

.Teżel i iak, proszę zaznaczy c naj częściej sto sowane (max. 3 )

- rozmowa z wychowawcą: tak - 55, nie - 10, nie wiern - 4

- rozmowa w obecnoŚci pedagoga, dyrektora: tak - 48, nie - l 1' nie wiem - 8

- wezwanie rodziców: tak - 42, nie -l3, nie wiern - 8

- poruszenie problemu na godz. wychowawczej: tak - 45, nie - 9, nie wiern - 11

- stosowanie kar przewidzianych w Statucie Szkoły, WSo: tak - 27, nie - l4, nie wiem - 19

-inne-0
Dla 75% ankietowanych uczniów rozmowa z wychowawcą jest jednym Ze Środków

zaradczych, dla l3,7o/o - nie jest to środek zaradczy,5,5oń nie wie. Rozmowę w obecnoŚci

pedagoga, dyrektora wymieniło 667o respondentów, dla |50ń nie jest to środek zaradczy, 7loń

nie wie' Zaradcze jest równieŻ wez:wanie rodziców dla 57,5ońbadanych. prawie 18%

badanych tak nie uwaŻa, l1oń nie wie. Tematyka negatywnych zachowań podejmowana jest



- picie alkoholu: nigdy _ 61, rzadko _ l0, często - 2

- zaŻywania narkotyków, dopalaczy: nigdy -7 |, rzadko - 2, często - 0
_ wyłudzania pieniędzy: nigdy _ 66,rzadko - 4, często -3

_ picia napojów energetyzujących: nigdy - 17'rzadko -32,często -24
- wyzwisk wulgarnymi słowami: nigdy - |3,rzadko -24, często - 3ó

- szarpania, popychania, szturchania: nigdy _ 16,rzadko _ 30, często -27
- zamykania w toalęcie: nigdy _ 40,rzadko _22, często - 11

- wyŚmiewania, ponizania: nigdy - 34, rzadko - 24, często _ Ż5

- planowania lub bezpoŚrednio cyberprzemocy: nigdy - 55, rzadko _ |4, często _ 4

Według ankietowanych 4l%o uczniów nigdy nie było świadkiem palenia papierosów na

terenie szkoły, 37Yo lwaŻa, Że rzadko' grupa 19,1o^ często spotykała się z tym zjawiskiem.

Niepokoi fakt,Że 13,8o^ było świadkiem rzadkiego picia alkoholu na terenie szkoły, często

widziało 2,7ońbadanych, grupa 83,50ń nic nie zauwaŻyła.97,Lyo badanych twierdzi, Że nigdy

nie spotkało się z zaŻywaniem narkotykow w szkole, a\e 2,730ń twierdzi, Że rzadko było

świadkiem, cieszy. Że nie było wskazań typu często. Następnym niepoŻądanym zachowaniem

jest wyłudzanie pieniędzy, często widziało to 4,|oń, rzadko 5,5oń badanych, bardzo duŻa

grupa 9Ooń nic nie zauwaŻyła. o piciu napojów energetyzujących uczniowie wypowiedzieli

się w następujący sposób: nigdy nie widziałem 23,3oń, rzadko widziałem 44oń, zaś często

byłem świadkiem 33%. Do wyzwisk wulgarnymi słowami wg ankietowanych często

dochodzi w 49,3oń przypadkach' rzadko w 33%o przypadkach. natomiast 17,\Yo nie spotkało

się z tym zjawiskiem. Wśród stosowanych fbrm przemocy wymieniane są: szarpanie'

popychanie, szturchanie, nigdy nie zauwazyłem wskazało 22oń, rzadko byłem świadkiem

4loń, grupa 37oń często spotykała się z tym zjawiskiem . Zamykanie w toalecie jest następnym

niepożądanym zjawiskiem podczas pobyu w szkole, nigdy nie byłem świadkiem tego

wskazało 54,80^ ankietowanych. rzadko widziałem 30oń, często byłem świadkiem 15%.

46,60^ respondentów nie zauwaŻyło w szkole zjawiska wyśmiewania i ponizania. rzadko z

tym procederem spotkało się 33oń, natomiast często było świadkięm 34oń. ostatnim Z

wymienionych nieodpowiednich zachowań uczniów było planowanie lub bezpośrednio

zjawisko cyberprzemocy, zdecydowana grupa badanych nigdy nie była Świadkiem 75,3o^,

rzadko spotkałem się z takirni działaniami grupa 19,2yo, częSto byłem świadkiem 5.5%

uczniów.

Kilka razy w miesiącu - 9(pilvo)

Codziennie - 2 (piwo)

9. Czy Ty sama/sam:



- palisz papierosy: tak - 12, nie - 61

- pijesz alkohol: tak - 7, nie - ó6

- zaŻywasz narkotyki, dopalacze: tak - 0' nie _ 73

- pijesz napoje energetyzujące: tak _ Ż7, nie - 46

Uczniowie przyznają się do palenia papierosów' jest to grupa |6,4o^,83,60/0 badanych nie pali

papierosów, 9,6yo respondentów twierdzi' ze pije alkohol. 90,4o^ nie spożywało alkoholu.

Cieszy fakt, Że badani uczniowie nie zaŻywają narkotyków l00% pozytywnych wskazań.

Picie napojów energetyzujących wskazało 37%o ankietowanych, grupa 630ń nie pije tych

napojów.

l0. Czy wiesz do kogo zwrócic się o pomoc gdy masz kłopoty i trudności?

-tak-59
-nie-14

Jeśli tak - to do kogo?

19,2yo badanych nie wie do kogo moŻe się zwrocić o pomoc w razie kłopotów.

Zdecydowanie duzo większa grupa respondentów 8l,yo odpowiedziała twierdząco.

Ankietowani najczęściej szukają pomocy u: przyjaciela, przyjaciołki - 12o^, kolegi - 5,5yo,

róŻnych osób 4,1oń,brata_2,8o^, mamy -2,8oń, dyrektora -2,8oń, psychologa _2,8yo

Największą grupę, do ktorej uczniowie zwracają się o pomoc stanowią rodzice - 29oń,

następnie pedagog _ 27,40ń, wychowawcy _ 20,50ń i nauczycielę - 18%r. Cieszy fakt, Że

ankietowani darzą zaufaniem Środowisko nauczycielskie i właśnie tam szukają porad i metod

radzenia sobie z trudnoŚciami i kłopotarni.

1l. Czy Twoim zdaniem prowadzone dotychczasowe działania profilaktyczne przyniosły

efekt i poprawę bezpieczenstwa w naszej szkole?

- tak-29
-nie-11

- nie mam zdania- 3l

Według wskazań uczniów 40% ankietowanych prowadzone dotychczasowe działanla

profilaktyczne w naszej szkole sprawdzają się, odmiennego zdania jest 15% badanych,

natomiast grupa 43oń nie ma na ten temat zdania.

12. Wszelkie wskazówki i propozycje do nowego Szkolnego Programu Wychowawczo -

Profi laktycznęBo proszę wpisać ponizej :

Ankietowani nie przedstawili zadnych propozycji, które chcieliby aby były rea|izowane w

następnym roku szkolnym' mozna domniemac, ze treści programu są w pełni wystarczające.

Proponowano CI i NIE odmówiłeś/łaś (ile razy?) - 6



Analiza badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie202lr. wśród rodziców

uczniów SzkoĘ Podstawowej w Jastrzębiu nt. zachowań uczniów

Wyniki ankiety - 31 ankietowanych

L Czy zdaniem Pana lPani, wymienione nizej formy pomocy uczniom i zapobiegania

przemocy i agresji, są podejmowane przęZ nauczycieli w naszej szkoły?

- przedstawienia profilaktyczne: tak - 19, nie - 1, nie wiem - 9

- spotkania ze specjalistarni: tak - 21, nie - 5, nie wiem - 5

- godz. wychowawcze o tematyce profilaktycznej: tak -20, nie -2, nie wiem - 6

- pogadanki + ulotki: tak - 18, nie - 5, nie wiem -7

- udział w konkursach profilaktycznych: tak - 15, nie - ó, nie wiem - 9

Zdaniem rodziców podejmowane Są w szkole działania celem zapobiegania przemocy i

agresji: o przedstawieniach profilaktycznych mówi 6l,30ń ankietowanych. Spotkania zę

specjalistami zaznaczyło 67,70ń pytanych' równo po 16,10ń twierdzi, Że nie było takich

spotkań bądŹ nic nie wie na ten temat. Według rodziców jednym ze sposobów przeciw

działan są godz. wychowawcze' o tematyce profilaktycznej , uwaŻa tak 64,50ń rodziców.

Pogadanki wskazało 58,70^ badanych' Zdaniem ankietowanych udział w konkursach

profilaktycznych 48,40ń jest działaniem, które zapobiega niewłaściwym zachowaniom

uczniów, nie uwaza tak l9,35Yo,29o^ nie ma zdania na ten temat'

2. Czy wie Pani l Panjakie środki zaradcze stosują nauczyciele w przypadku negatywnych

zachowań uczniów?. JeŻeli tak, proszę Zaznaczyc najczęściej Stosowane (max.3)

- rozmowa z wychowawcą: tak -23,nie - 3, nie wiem - 5

- ,o'-o*u w obecności pedagoga, dyrektora: tak - 23, nie_ 3' nie wiem _ 6

- wezwanie rodziców: tak _ Ż3, nie - 3, nie wiem - ó

- poruszenie problemu na godzinie wychowawczej: tak - 14, nie - 4, nie wiern - 7

- stosowanie kar przewidzianych w Statucie Szkoły. WSo: tak - 13, nie - 4,nie wiem - 7

- inne: 0

Równa ilość badanych tj.74,2oń. uwaŻa. Że w przypadku negatywnych zachowań szkoła

stosuje następujące środki zaradcze'. rozmowy z wychowawcą, rozmowy w obecności

pedagoga, dyrektora, wezwania rodziców do szkoły. Poruszenie problemu na godzinie

wychowawczej wskazało 45,20ń,13Yotak nie uwaza, natonriast 22,5 nie wie. Stosowanie kar

ujęło 42oń badanych, nie twierdzi |3%. 22,5%0 nie ma zdania na ten temat. Innych środków

zaradczych rodzice nie wymienili.



3. Czy wie Pan / Pani w jaki sposób nauczyciele promują właściwe zachowania uczniów?

- chwalą przed klasą - 20

- chwalą uczniaprzed rodzicami - 11

- chwalą ucznia na apelu - 15

- nagradza1ąucznia w inny sposób (aki?) - 0

Ankietowani uwaŻają, ze właściwe zachowania uczniów najczęściej promowane Są przez

nauczycieli na forurn klasy 64,50^, 35,5 twierdzi, Że o pochwale informowani są o tym

rodzice, 48,4yo zaznaczyło, ze pochwały się udziela na apelu szkolnym. o innych formach

nagrody uczniów rodzice nie wspomnieli.

4. Gdzie najczęściej Pani l Pana zdaniem dochodzi do nagannych zachowań uczniów (max.3)

- w szkole, na lekcji - 3

- w szkole, na przerwie - 20

- w szkolnej toalecie - 14

- na boisku szkolnym - 9

- na wycieczkach - 5

Według wiedzy rodziców do najmniejszej liczby nagannych zachowań uczniów dochodzi w

szkole na lekcji 9,7o^. największy procent stanowią naganne zachowania uczniów podczas

przerwy 64,50^, toaleta jest miejscem nagannych zachowań dla 45,2o^, 16,10/0 wskazań

takim na wycieczki szkolne.

5. Czy Pani / Pana dziecko zostało w szkole skrzywdzone?. Jeżeli tak, to proszę zaznaczyć w

jaki sposób.

-tak-0
-nie-23
- nie wiem - 8

Krzepiący jest fakt, ze uczniowie czują się w naszej szkole bezpiecznie, według wypowiedzi

rodziców ich dzieci nie były w szkole krzywdzone74,2Yo,25,8o^ nic nie wie na temat tego

zjawiska.

6. Czy na terenie szkoły Pani/Pana dziecko było świadkiem następujących zachowań

uczniów?

- palenie papierosów: nigdy -14,rzadko -14, często -3

- picie alkoholu: nigdy -20, rzadko - 9, często - 2

- zaŻywania narkotyków, dopalaczy: nigdy - Ż7, rzadko - 4, często - 0

- wyłudzania pieniędzy: nigdy - |7 , rzadko - l0, często -4

- picia napojów energetyzujących: nigdy - 17,rzadko -l0, często - 4



- wyzwisk wulgamymi słowami: nigdy - 10, rzadko - l0, często * 12

- szarpania' popychania, szturchania: nigdy -9,rzadko - l0, często _ 12

- zamykania w toalecie: nigdy _ 23, rzadko _ 7 , często - l
- wyśmiewania, poniżania: nigdy _ l8, rzadko - 7, często - 6

- planowania lub bezpośrednio cyberprzemocy: nigdy - 24, rzadko -7' często - 0

Według wypowiedzi ankietowanych rodziców 45,1o^ ich dzieci nigdy nie były świadkiem

palenia papierosów na terenie szkoły jak i równieŻ rzadko były świadkiem, często spotykała

się z tym zjawiskiem 9,7oń gtupa dzieci. o częstym piciu alkoholu na terenie szkoły mówi

rodzicom 6,450ń, Świadkiem rzadkiego picia alkoholu na terenie szkoły było 29oń, nigdy

64,50ń badanych. Grupa 90j0^ badanych twierdzi, Że ich dziecko nigdy nie spotkało się z

zaŻywaniem narkotyków w szkole, ale 9,7oń twierdzi, Że rzadko było świadkiem, cieszy, Że

nie było wskazań typu często. Następnym niepożądanym zachowanięm jest wyłudzanie

pieniędzy, rzadko mówiły o tym dzieci w 77,4oń badanych, bardzo duża grupa 87,1oń nic nie

zauwaŻyła. o piciu napojów energetyzujących uczniowie opowiadali następująco: nigdy nie

widziałem 54,90ń, rzadko widziałem 32,250ń, zaś często byłem świadkiem l3oń. Do

wyzwisk wulgarnymi słowami wg ankietowanych często dochodzi w szkole w 35,40ń

przypadkach, rzadko i nigdy w 32,250ń'ń przypadkach. Wśród stosowanych form przemocy

wymieniane są: szarpanie, popychanie' szturchanie, nigdy dziecko o tym nie mówiło w 29oń

, rzadko byłem świadkiem 32,250ń, grupa 38,7yo często spotykała się z tym zjawiskiem.

Zamykanie w toalecie jest następnym niepożądanym zjawiskiem podczas pobytu w szkole,

nigdy nie byłem świadkiem mówiło tak do rodziców 74,20ń ankietowanych' rzadko

widziałem 22,60ń, często byłem świadkiem 3,Żoń. 58,10^ respondentów nie zauwaŻyło w

szkole zjawiska wyśmiewania i poniz ania, rzadko z tym procederem spotkało się 22,6%o,

natomiast często było świadkiem 19,350^. Planowanie lub bezpośrednio zjawisko

cyberprzemocy, według wiedzy i rozmów z dziecmi zdecydowana grupa badanych nigdy nie

była Świadkiem 77,4l'ń, rzadko spotkałem się z takimi działaniami grupa 22,60^, często

byłem świadkiem nie było takich wypowiedzi dzieci do rodziców.

7. Czy według Pana l Pani wiedzy i obserwacji Pani Pana dziecko:

- pali papierosy: tak - 0, nie -26,nie wiem - 5

- pije alkohol: tak - 0, nie - 27, nie wiern - 4

- zaŻywa narkotyki, dopalacze: tak - 0, nie - 30, nie wiern - l

- prje napoje energetyczne: tak - ó, nie - 22, nie wiem _ 3

Na podstawie wiedzy i obserwacji ankietowani rodzice twierdzą, że ich dzieci są wolne od

nikotyny 83,9yo wypowiedzeń, l6,1ońbadanych nie wie nic o tym by dzieci paliły. Również



nie ma problemu picia alkoholu tak uwaŻa87,lo^ badanych, grupa 13%o respondentów nie wie

czy dziecko plje alkohol. 96,8 stwierdz1ło, Że ich dzieci nie zaŻywają narkotykow,w 3,2Yo

przypadku rodzic zaznaczył odpowiedŹ nie wiem. Picie napojów energetyzujących przez

dzieci stwierdziło 19,35o/o badanych, 70.1% ankietowanych uważa, Że jego dziecko nie pije

napojów energetyzujących, natomiast grupa 9,7oń nie wie.

8. Czy Pana l Pani zdaniem prowadzone dotychczasowe dzlałania profilaktyczne przyniosły

efekt i poprawę bezpieczeilstwa w naszej szkole?

-tak-10
-nie-Ż
- nie mam zdania- 19

Ankietowani wypowiadając się na temat prowadzonych dotychczas działań profilaktycznych

uznali, że przyniosły efekt w 32,250ń, 6,450^ pytanych twierdzi, Że podejmowane działania

nie poprawiły stanu bezpieczeństwa w naszej szkole, zaś grupa 61,3o^ nie ma w tej sprawie

zdania.

9. Wszelkie wskazówki i propozycje do nowego Szkolnego Programu Wychowawczo -
Profilaktycznego proszę wpisać ponizej.

Pojawił się tylko jeden wpis rodzica następującej treści: Zainteresować się wpisami uczniów

na portalach społecznościowych.

Analiza badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie202lr. wśród nauczycieli

SzkoĘ Podstawowej w Jastrzębiu nt. zachowań uczniów

Wyniki ankiety -13 ankietowanych

L Czy zdaniem Pana I Pani, wymienione nizej fbnny pomocy uczniom i zapobiegania

przemocy i agresji, są podejmowane przez nauczycieli w naszej szkole?

- przedstawienia profilaktyczne; tak - 1 1, nie - 0, nie wiem - 2

- spotkania ze specjalistami: tak - 1 l, nie - 0, nie wiem - 2

- godz. wychowawcze o tematyce profilaktycznej: tak - I 2, nie - 0, nie wiern - I

- pogadanki + ulotki: tak - 13, nie - 0, nie wiem - 0

- udział w konkursach profilaktycznych: tak - 12, nie - 1, nie wiern - 0
Udzielający odpowiedzi na to pytanie stwierdzili. że dwie pierwsze formy pomocy Są

podejmowane w szkole w 84.60^, natomiast l5,4oń nie wie czy szkoła zapobiega w ten

sposób. Prawie wSZyScy tj. 93,3% wskazali, Że szkoła stosuje pozosiałe formy pomocy

uczniom, tylko w przypadku 7,7oń twierdzi, Że nie ma konkursów profilaktycznych.



2. Czy sam podejmujesz działania profilaktyczne? JeŻeli tak to jakie?

-tak-13

-nie-0
Wszyscy ankietowani nauczyciele l00% stwierdzili, że podejmuj ą działania profilaktyczne Są

to: rozrnowy, pogadanki, pogadanki podczas godz. wych., filmy, warsztaty, pogadanki na

tematy tabu, zagrożeń jakie niosą narkotyki, rozmowy z uczniami na lekcji, podczas przerw,

zajęcia związane z cyberprzemocą, poprzez udział uczniów w akcjach trzymaj formę,

Aktywna szkoła _ aktywny uczeń, Polski sport 2024, przestrzeganie zasad fair - play, akcje

charytatyw ne, r ealizację pro gram u,. S pój rz inacz€1" .

3. Jakie środki zaradcze stosujesz w przypadku negatywnych zachowań uczniów? Jezeli tak,

proszę zaznaczy c naj częściej stosowane (max. 3 )

- przeprowadzasz rozmowę indywidualnązuczniern: tak _ l3, nie - 0

- rozmawiasz w obecności pedagoga'psychologa, dyrektora: tak -l0, nie - 0

- wzywasz rodziców do szkoły: tak - 7, nie - 1

- poruszasz problem na godzinie wychowawczej: tak - 7, nie - |

- stosujesz kary przewidziane w Statucie Szkoły, WSo: tak _ ó, nie - 0

Wszyscy badani l00% w przypadku negatywnych zachowań uczniów przeprowadza

rozmowę. rozmowy w obecnoŚci pedagoga, dyrektora stosuje 77% badanych, wzywa

rodziców do szkoły 54%. Poruszenie problemu na godzinie wychowawczej wskazało również

54oń pytanych, stosowanie kar ujęło 46,150^ badanych, nie twierdzi l3o^, 22,50^ nie ma

zdania na ten temat. Inne środki zaradcze to: telefon do rodziców, adnotacje w zeszycie uwag

lub dzienniku.

4. W jaki sposób promujesz właŚciwe zachowania uczniów?

- chwalisz ucznia przed klasą - l 3

- chwalą uczniaprzed rodzicami - 1l

- chwalą ucznia na apelu - 3

- nagradzaszucznia w inny sposób fiaki?) - l
Ankietowani uważają. że właściwe zachowania uczniów najczęściej promują na fbrum

klasy l00oń, 7,770^ twierdzi, ze o pochwale infbrmuje rodziców ucznia. 23,lo^

zaznaczyło, ze pochwały udziela na apelu szkolnym. Inne tbrmy nagrody wskazano w 7,7oń,

ale nie wymieniono jej fonny

5. Gdzie najczęŚciej Pani lPanazdaniem dochodzi do nagannych zachowań uczniów (max.3)



- w szkole, na lekcji - I

- w szkole, na przerwie - 10

- w szkolnej toalecie - 10

- na boisku szkolnym - I

- na wycieczkach- 3

Według ankietowanych do najmniejszej liczby nagannych zachowań uczniów dochodzi w

szkole na lekcji i na boisku szkolnym 7.770^, największy procent stanowią naganne

zachowania uczniów podczas przerwy i w toalecie szkolnej tak twierdzi 77% badanych,

natomiast 23,1% wskazań stanowią wycieczki szkolne.

6.Z jakimi zachowaniami negatywnymi najczęściej spotykasz się u swoich wychowanków?

- palenie papierosów: nigdy - 7, rzadko - 12' często - 0

- picie alkoholu: nigdy - 10, rzadko - 3' często - 0

- zaŻywanie narkotyków, dopalaczy: nigdy - |2, rzadko - l, często - 0
- wyłudzania pieniędzy: nigdy - 12, rzadko - l 

' 
często - 0

- picia napojów energetyzujących: nigdy - 3, rzadko _ 6, często - 4
_ wyzwisk wulgarnymi słowami: nigdy - 0, rzadko - 8, często - 5

- szarpania, popychania, szturchania: nigdy - l, rzadko - 5, często - 7

- zamykania w toalecie: nigdy _9,rzadko - 3, często - 1

- wyśmiewania, ponizania: nigdy - Ż, tzadko - 7, często - 4

- planowania lub bezpośrednio cyberprzemocy: nigdy -2,rzadko -11. często - 0

Według wypowiedzi 7,7o/o ankietowanych nigdy nie zauwaŻyli aby uczniowie palili

papierosy na terenie szkoły. rzadko spotkali się z tym w 92,30ń. Respondenci uwaŻają, Że

nigdy nie byli świadkiem picia alkoholu przez wychowankow 77oń, rzadko zdarzało się to u

23,10^ badanych. Grupa 92j0^ badanych twierdzi. że nigdy nie zauwaŻyła zaŻywania

narkotyków przez uczniów. a|e 7,7oń twierdzi, Że rzadko było tego świadkiem. Następnynr

niepożądanym zachowaniem jest wyłudzanie pieniędzy,bardzo duza grupa ankietowanych bo

92j0^ nigdy nic nie zauwaŻyła. Picie napoi energetyzujących prZęZ Uczniów często widziało

30,8o/o ankietowanych, rzadko 46,150ń, nigdy 23,loń badanych. Do wyzwisk wulgarnymi

słowami wg ankietowanych często dochodzi w szkole w 46.150ń przypadkach, rzadko w

6|,50^ przypadkach. WŚród stosowanych form przemocy wymieniane są: szarpanie.

popychanie, szturchanie, nigdy tego procederu nie zauwaŻyło 7,7oń pytanych, rzadko byłem

świadkiem 38,5yo, grupa 53,8% często spotykała się z tym zjawiskiem. Zamykanie w

toalecie jest następnym niepoządanym zjawiskiem podczas pobytu w szkole, nigdy nie byłem



świadkiem mówiło tak 69,20^ ankietowanych, rzadko widziałem 23,7%o, często byłem

świadkiem 7,7yo. |5,4o^ respondentów nigdy nie zauwaŻyło w szkole zjawiska wyśmiewania

i poniżania, rzadko z tym procederem spotkało się 53,9oń, natomiast często było świadkiem

30,8o^. Ze zjawiskiem cyberprzemocy u uczniów w rzadkim okresie napotykało się 85%

badanych, grupa l5,4oń nigdy nie zauważyła takiego zagroŻenia.

7 ' Czy zaobserwowałaś/łeś niepokojące zachowanie, które wskazywałoby, Że uczeńjest pod

wpływem środków psychotropowych?

-tak-0
- nie - 13

l00% ankietowanych nie zauwaŻyło niepokojącego zachowania uczniów, które

wskazywałoby na spożycie środków psychotropowych.

8. Czy Pana l Pani zdaniem prowadzone dotychczasowe działania profilaktyczne przyniosły

efekt i poprawę bezpieczenstwa w naszej szkole?

-tak-12
-nię_0
- nie mam zdania- |

Prawie wSZyScy ankietowani 92.3yo uwaŻa, Że prowadzone działania profilaktyczne

przynoszą efekty, tylko 7,7oń nie ma w tej sprawie zdania.

$ 3. CELE PROGRAMU:

1. Cel glówny

Profilaktyka i ograniczenie dostępności oraz zapobieganie zaŻywania narkotyków poprzez

podejmowania róznorodnych działań prowadzonych na terenie gminy.

2. Cele szczegółowe:

l) ograniczenie zjawiska uzywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych' w tynr

dopalaczy. w szczególnoŚci przez dzieci i młodzieŻ, poprzez realizowanie działań

profilaktycznych,

2) ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych nadużywaniem

narkotyków i innych środkow psychoaktywnych,

3) prowadzenie protilaktycznej działalnoŚci infbrmacyjnej, edukacyjirej i szkoleniowej w

zakresie promocji zdrowego stylu Życia)



4) monitorowanie problemów związanych z narkomanią na terenie Gminy Bartniczka.

$ 4. snosoBY REALTzACJT:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzaleŻnionych i osób zagrozonych uzależnieniem :

a) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,

b) sporządzenie bazy danych obejmujących placówki świadczące usługi terapeutyczne i

rehabilitacyjne,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy

psychospoł ecznej i prawnej :

a) pomoc prawna

b) sprawdzenie problemu Z pomocą terapeuty uzaleŻnien,

c) uczestnictwo w programach rehabilitacyjnych.

3) uwzględniając diagnozę w zakresie występujących w szkołach czynników ryzyka i

czynników chroniących prowadzenie profilaktycznei działalności informacyjnej, edukacyjnej

oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczegolności dla

dzieci i młodzieŻy,w tym prowadzenie zajęć sponowo - rekreacyjnych dla uczniów, atakŻe

działań na rzecz dozywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach

opi ekuńczo - wychowa w czy ch i socj oterapeutycznych :

a) wspieranie szkół podstawowych i oddziałów girnnazjalnych w rozwijaniu działan

profilaktycznych, w szczególności obejmujących diagnozę problemu używania

narkotyków na terenie szkoły i realizację adekwatnego do potrzeb programu

profilaktycznego,

b) ograniczanie rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieŻy,

c) wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci

i młodzieŻy, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków,

d) organizowanie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieŻą szkoleń

uwzględniających nowoczesne podejŚcie do profilaktyki używania substancji

psychoaktywnych,

e) upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji

zdrowia i profilaktyki narkomani w społeczności gminnej;



4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób ftzycznych' służących

rozwiązywaniu problemów narkomanii - współpraca z placowkami promowanymi przez

samorząd powiatu i województwa;

5) pomoc społeczna osobom uzaleŻnionym i rodzinom osób uzaleŻnionych dotkniętych

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób

zwykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego poprzez

a) organizowanie zajęć informacyjno _ edukacyjnych (indywidualne i grupowe) z

elementami wsparcia psychologicznego dotyczących rozwiązywania bieżących

problemów zyciowych,

b) wpieranie grup rozwoju osobistego (treningi. warsztaty) mające na celu między

innymi ułożenie prawidłowych relacji z rodziną, wzmocnienia poczucia własnej

wartości oraz grup zapobiegania nawrotom,

c) działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

d) wspieranie zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na zmianę

nawyków zachowania, które mogą utrudniać reintegracje społeczną osoby po

ukończeniu leczenia.

e) prowadzenie punktu konsultacyj nego oraz świetlicy Środowiskowej :

$ 5. złnłIERZoNE EFEKTY:

1) zmniejszenie stopnia zagroŻenia patologią społeczną, jaką stanowi narkomania,

2) podjęcie przez osoby zagroŻone oferty poradnictwa' wsparcia i terapii,

3) wzrost poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat przyczyn, mechanizmów

uzaleŻnieni a i możl iwości przeci w działania,

4) rozwój zdrowego stylu życia wŚród dzieci i młodzieŻy.

$ 6. rnocRAM REALIZowANY BĘDZIE PRZY WSPoŁPRACY:

1) Szkoły Podstawowej w Radoszkach,

2) Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

3) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) Grninnego ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce,

5) Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu,

ó) Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy,

7) organizacji pozarządowych z terenu grniny.



$ 7. nInłNSoWANIE PRoGRAMU:

l) dochody z opłat zazezwolenia zgodnie z art.l8 2 ustawy o wychowaniu w trzeżuloścj

pr zeciw działani u alkoho l i zmowi'

Ż) darowizny od osób prawnych i fizycznych,

3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej.


