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I. Wstęp  

 
Monitorowanie, które zostało przeprowadzone w okresie od 06.10.2010 roku do 

08.10.2010 roku w szkołach województwa śląskiego, dotyczyło zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz  

prowadzenia w szkołach profilaktyki używania przez uczniów dopalaczy. 

 

Monitorowaniem objęto  publiczne oraz niepubliczne gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne dla młodzieży.  

Monitorowanie przeprowadzono w 1153. szkołach województwa śląskiego, 

nadzorowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

54,55% szkół objętych monitorowaniem stanowiły gimnazja (629 gimnazjów),13,56% 

szkół (156 szkół) to szkoły ponadgimnazjalne samodzielne, a 31,92% szkół to 

zespoły szkół ponadgimnazjalnych (368 zespołów szkół ponadgimnazjalnych).  

 

Arkusz monitorowania uwzględniał: 

 analizę szkolnego programu profilaktyki, dokumentacji  pedagoga/psychologa 

szkolnego, dokumentacji dotyczącej obecności uczniów na zajęciach 

szkolnych, protokołów rady pedagogicznej,  

 wiedzę dyrektora szkoły oraz pedagoga/psychologa szkolnego na temat 

problemu ewentualnego używania przez uczniów dopalaczy oraz 

podejmowanych przez szkołę działań profilaktycznych w tym zakresie.  

 

Monitorowaniem objęto rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011. 

 

Weryfikację monitorowania przeprowadzono w 557 szkołach (48,31% szkół objętych 

monitorowaniem) – 25,15% szkół, w których przeprowadzono weryfikację arkusza 

monitorowania stanowiły gimnazja (290 gimnazjów), 3,82% stanowiły szkoły 

ponadgimnazjalne samodzielne (44 szkoły ponadgimnazjalne samodzielne), 

a 19,34% zespoły szkół ponadgimnazjalnych (223 zespoły szkół 

ponadgimnazjalnych). 
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45,35% wszystkich uczniów szkół, w których przeprowadzono monitorowanie 

stanowili uczniowie gimnazjów (133604 uczniów), 54,65% to uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych (161027 uczniów). 

 

Liczbę zatrudnionych w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych 

pedagogów oraz psychologów przedstawia tabela nr 1. 

 

 

 

 Gimnazjum  Szkoła ponadgimnazjalna  

 Tak Nie Tak  Nie 

W szkole jest zatrudniony: Liczba Liczba  

          pedagog szkolny 600 43 450 51 

          psycholog 246 397 136 347 

Razem 846 440 586 398 

Tabela nr 1: Liczba zatrudnionych w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych pedagogów 

oraz psychologów  
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II. Wyniki monitorowania  
 

A. Odpowiedzi udzielone przez dyrektorów szkół 
 
91,56% dyrektorów szkół objętych monitorowaniem (1139 dyrektorów) wyraziło 

opinię, że posiada informację na temat zagrożeń wynikających z używania przez 

uczniów środków psychomanipulacyjnych (co stanowi 89,46% dyrektorów 

gimnazjów, 94,46% dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych). 

 

Jako źródła uzyskiwanych informacji na temat dopalaczy dyrektorzy szkół 

wskazywali: media, Internet, placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, instytucje zajmujące się problematyką uzależnień, 

literaturę dotyczącą problematyki uzależnień, krajowe biuro ds. przeciwdziałania 

narkomanii.  

 

105 dyrektorów szkół (tj. 8,44% wszystkich dyrektorów, 10,54% dyrektorów 

gimnazjów oraz 5,54% dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych) nie posiada informacji 

na temat zagrożeń wynikających z używania przez uczniów środków 

psychomanipulacyjnych (wykres nr 1: „Czy dyrektor szkoły posiada informacje na 

temat zagrożeń wynikających z używania przez uczniów środków 

psychomanipulacyjnych (dopalaczy)?”)  

Czy dyrektor szkoły posiada informacje na temat zagroń 

wynikających z używania przez uczniów środków 

psychomanipulacyjnych (dopalaczy)?

91,56%

8,44%

Tak Nie 

 

Wykres nr 1: „Czy dyrektor szkoły posiada informacje na temat zagrożeń wynikających z używania 

przez uczniów środków psychomanipulacyjnych(dopalaczy)?”  
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43,97% dyrektorów szkół, w których przeprowadzono monitorowanie (42,44% 

dyrektorów gimnazjów, 46,08% dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych) 

zadeklarowała, że w roku szkolnym 2009/10 lub 2010/11 w szkołach odbyło się 

szkolenie rady pedagogicznej lub szkolenie nauczycieli dotyczące profilaktyki 

uzależnień, które uwzględniało zagrożenia wynikające z używania przez uczniów 

dopalaczy.  

 

697 dyrektorów (co stanowi 56,03% ogółu dyrektorów monitorowanych szkół; 57,56% 

dyrektorów gimnazjów oraz 53,92% dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych) 

stwierdziło, że w szkołach nie przeprowadzono szkoleń rad pedagogicznych lub 

szkoleń nauczycieli dotyczących profilaktyki uzależnień (wykres nr 2: „Czy w roku 

szkolnym 2009/10 lub 2010/11 odbyło się szkolenie rady pedagogicznej/nauczycieli 

dotyczące profilaktyki uzależnień, uwzględniające zagrożenia wynikające z używania 

przez uczniów dopalaczy?).  

Czy w roku szkolnym 2009/10 lub 2010/11 odbyło się szkolenie 

Rady Pedagogicznej/nauczycieli dotyczące profilaktyki 

uzależnień, uwzględniające zagrożenia wynikające z używania 

przez uczniów dopalaczay? 

56,03%

43,97%

Tak Nie 

 

Wykres nr 2: „Czy w roku szkolnym 2009/10 lub 2010/11 odbyło się szkolenie Rady 

Pedagogicznej/nauczycieli dotyczące profilaktyki uzależnień, uwzględniające zagrożenia wynikające 

z używania przez uczniów dopalaczy?”  

 

6,67% ogółu dyrektorów szkół, w których przeprowadzono monitorowanie 

zadeklarowało, że na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez uczniów 

dopalaczy (83 udzielonych odpowiedzi, w tym 53 to odpowiedzi dyrektorów 

gimnazjów i 30 odpowiedzi dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych). Co dziesiąty 

dyrektor nie wie, czy na terenie jego szkoły stwierdzono przypadki używania przez 

uczniów dopalaczy (wykres nr 3: „Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki 

używania przez uczniów dopalaczy?”)  
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Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez 

uczniów dopalaczy?

10,21%

83,12%

6,67%

Tak

Nie

Nie wiem 

 

Wykres nr 3: „Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez uczniów dopalaczy?”  

 

W arkuszu monitorowania dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę dwukrotnie poproszono dyrektorów 

szkół o wskazanie liczby uczniów, co do których powzięto informacje, że  

używali/używają dopalaczy (pytanie pojawiło się na stronie nr 1 arkusza 

monitorowania oraz na stronie nr 2 – pytanie nr 3a). Różnice w odpowiedziach 

udzielanych przez dyrektorów szkół na to samo pytanie przedstawia tabela nr 2. 

 
Pytanie arkusza monitorowania 

- strona nr 1  
Pytanie arkusza monitorowania 

3a - strona nr 2 

 
Liczba 
uczniów  

% uczniów w 
stosunku do 
wszystkich uczniów 
szkół, które zostały 
objęty 
monitorowaniem 

Liczba 
uczniów  

% uczniów w 
stosunku do 
wszystkich uczniów 
szkół, które zostały 
objęty 
monitorowaniem 

Liczba uczniów w szkołach objętych 
monitorowaniem, co do których powzięto 
informacje, że używali/używają dopalacze 

372 0,13% 215 0,07% 

Liczba uczniów w gimnazjach objętych 
monitorowaniem, co do których powzięto 
informacje, że używali/używają dopalacze 

167 0,12% 107 0,08% 

Liczba uczniów w szkołach 
ponadgimnazjalnych objętych 
monitorowaniem, co do których powzięto 
informacje, że używali/używają dopalacze 

205 0,13% 108 0,07% 

 

Tabela nr 2: Zestawienie odpowiedzi udzielanych przez dyrektorów szkół na pytania dotyczące liczby 

uczniów, co do których dyrektorzy powzięli informacje o tym, że używali/używają dopalaczy   
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Co dziesiąty dyrektor szkoły otrzymał informację o zachowaniach uczniów 

wskazujących na używanie przez uczniów dopalaczy, co stanowi 65 odpowiedzi 

udzielonych przez dyrektorów gimnazjów oraz 60 odpowiedzi dyrektorów szkół 

ponadgimnazjalnych (wykres nr 4: „Czy dyrektor szkoły otrzymał informację 

o zachowaniach uczniów wskazujących na używanie dopalaczy?”). Łącznie 

dyrektorzy otrzymali 169 informacji o zachowaniach uczniów wskazujących na 

używanie dopalaczy (w tym 94 informacje uzyskane przez dyrektorów gimnazjów 

oraz 75 informacji otrzymanych przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych).  

Czy dyrektor szkoły otrzymał informacje o zachowaniach 

uczniów wskazujących na używanie dopalaczy?

10,05%

89,95%

Tak Nie 

 

Wykres nr 4: „Czy dyrektor szkoły otrzymał informację o zachowaniach uczniów wskazujących na 

używanie dopalaczy?”   

Procentowe zestawienie odpowiedzi udzielanych przez dyrektorów gimnazjów oraz 

dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych na pytanie dotyczące otrzymania informacji 

o zachowaniach uczniów wskazujących na używanie dopalaczy przedstawia wykres 

nr 5.  

9,02% 11,47%

90,98% 88,53%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Tak Nie 

Czy dyrektor szkoły otrzymał informacje o zachowaniach 

uczniów wskazujących na używanie dopalaczy?

Odpowiedzi udzielone przez

dyrektorów gimnazjów

Odpowiedzi udzielone przez

dyrektorów szkół

ponadgimnazjalnych 

 

Wykres nr 5: Zestawienie odpowiedzi udzielanych przez dyrektorów gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych  



 9 

 

Najczęściej wymieniane przez dyrektorów szkół źródła informacji o zachowaniach 

uczniów wskazujących na używanie dopalaczy to: uczniowie, rodzice 

nauczyciele/wychowawcy, pedagodzy/psycholodzy szkolni, Policja oraz Straż 

Miejska.  

 

W jednym z monitorowanych gimnazjów znaleziono opakowanie po dopalaczu, 

w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych uczeń stracił przytomność w wyniku użycia 

dopalacza. Informacje o używaniu przez uczniów dopalaczy są również 

przekazywane szkołom telefonicznie. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole 67,12% ogółu dyrektorów 

uczestniczących w monitorowaniu (to jest 67,82% dyrektorów gimnazjów oraz 

66,16% dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych) zadeklarowało, że w szkołach 

wprowadzono systemowe rozwiązania (system bezpieczeństwa w szkole), w 58,84% 

szkół (59,50% gimnazjów oraz 57,93% szkół ponadgimnazjalnych) zainstalowano 

monitoring wizyjny, a w co czwartej szkole (24,60% ogółu szkół; 18,72% gimnazjów, 

32,70% szkół ponadgimnazjalnych) wprowadzono identyfikatory dla uczniów (wykres 

nr 6: Jakie działania podejmuje dyrektor szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom?)  

67,12%

58,84%

24,60%

32,88%

41,16%

75,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Tak 

Nie

Jakie działania podejmuje dyrektor szkoły w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom?

identyfikatory

monitoring w izyjny

w  szkole w prow adzono systemow e rozw iązania (system bezpieczeństw a szkoły)

 

Wykres nr 6: „Jakie działania podejmuje dyrektor szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom?” 
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Wśród innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 

w szkole dyrektorzy szkół wskazywali: wzmożone dyżury nauczycieli, zatrudnienie 

firmy ochroniarskiej, powołanie koordynatora ds. bezpieczeństwa, prowadzenie 

w szkole rejestru wejść i wyjść, zatrudnienie strażnika szkolnego, podjęcie 

współpracy szkoły z Policją oraz monitorowanie terenu szkoły.  

 

13,91% ogółu dyrektorów uczestniczących w badaniu (10,68% odpowiedzi 

udzielonych przez dyrektorów gimnazjów, 18,36% odpowiedzi dyrektorów szkół 

ponadgimnazjalnych) stwierdziło, że w pobliżu szkół znajdują się sklepy, które 

prowadzą sprzedaż dopalaczy.  

Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które 

prowadzą sprzedaż dopalaczy?

86,09%

13,91%

Tak Nie 

 

Wykres nr 7: „Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które prowadzą sprzedaż dopalaczy?”  

 

Połowa dyrektorów szkół objętych monitorowaniem (52,15% dyrektorów gimnazjów, 

48,95% dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych)  zadeklarowała, że problematyka 

zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy była poruszana podczas spotkań 

z rodzicami. 49,20% ogółu dyrektorów (47,85% dyrektorów gimnazjów oraz 51,05% 

dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych) odpowiedziało, że problematyka zagrożeń 

wynikających z używania dopalaczy nie była poruszana na spotkaniach z rodzicami 

(wykres nr 8: „Czy problematyka zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy była 

poruszana podczas spotkań z rodzicami”?) 
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Czy problematyka zagrożeń wynikających z używania 

dopalaczy była poruszana podczas spotkań z rodzicami?

49,20%

50,80%

Tak Nie 

 

Wykres nr 8: „Czy problematyka zagrożeń wynikających z używania dopalaczy była poruszana 

podczas spotkań z rodzicami?” 
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B.  Odpowiedzi udzielone przez pedagogów/psychologów 
 

92,68% ogółu pedagogów i psychologów szkół współuczestniczących w wypełnianiu 

arkusza monitorowania (91,54%  psychologów/pedagogów gimnazjów oraz 94,26% 

pedagogów/psychologów szkół ponadgimnazjalnych) wyraziło opinię, że posiada 

informacje na temat zagrożeń wynikających z używania przez uczniów środków 

psychomanipulacyjnych – dopalaczy. 

 

Głównymi źródłami pozyskiwania przez psychologów i pedagogów szkolnych 

informacji na temat zagrożeń wynikających z używania przez uczniów środków 

psychomanipulacyjnych są: media, Internet, placówki doskonalenia nauczycieli, 

poradnie psychologiczno – pedagogiczne, studia podyplomowe w zakresie tematyki 

uzależnień oraz literatura specjalistyczna.  

 

7,32% pedagogów i psychologów pracujących w monitorowanych szkołach nie 

posiada informacji dotyczących zagrożeń wynikających z używania przez uczniów 

środków psychomanipulacyjnych (7,32% pedagogów/psychologów gimnazjów, 

5,74% pedagogów/psychologów szkół ponadgimnazjalnych).  

Czy pedagog/psycholog szkolny posiada informacje na temat 

zagrożeń wynikających z używania przez uczniów środków 

psychomanipulacyjnych(dopalaczy)?

92,68%

7,32%

Tak Nie 

 

Wykres nr 9: „Czy pedagog/psycholog szkolny posiada informacje na temat zagrożeń wynikających 

z używania przez uczniów środków psychomanipulacyjnych (dopalaczy)?”  

 

Ponad połowa pedagogów i psychologów szkolnych (55,23% ogółu; 54,37% 

pedagogów/psychologów gimnazjów oraz 56,41% pedagogów/psychologów szkół 

ponadgimnazjalnych) uczestniczyła w roku szkolnym 2009/10 oraz 2010/11 
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w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień, uwzględniającym  profilaktykę 

zagrożeń wynikających z używania przez uczniów dopalaczy (wykres nr 10: „Czy 

w roku szkolnym 2009/10 oraz 2010/11 pedagog/psycholog szkolny uczestniczył 

w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień, uwzględniającym profilaktykę 

zagrożeń wynikających z używania przez uczniów dopalaczy?”) 

44,77% ogółu pedagogów i psychologów szkolnych nie uczestniczyło w szkoleniu 

dotyczącym profilaktyki uzależnień, uwzględniającym profilaktykę zagrożeń 

wynikających z używania przez uczniów dopalaczy. 

Czy w roku szkolnym 2009/10 oraz 2010/11 pedagog/psycholog 

szkolny uczestniczył w szkoleniu dotyczącym profilaktyki 

uzależnień, uwzględniającym profilaktykę zagrożeń 

wynikających z używania przez uczniów dopalaczy?

44,77%

55,23%

Tak Nie 

 

Wykres nr 10: „Czy w roku szkolnym 2009/10 oraz 2010/11 pedagog/psycholog szkolny uczestniczył 

w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień, uwzględniających profilaktykę zagrożeń wynikających 

z używania przez uczniów dopalaczy?”  

 
5,19% ogółu pedagogów oraz psychologów szkolnych (5,51% 

pedagogów/psychologów gimnazjów, 4,78% pedagogów/psychologów szkół 

ponadgimnazjalnych) potwierdziło, że w szkołach stwierdzono przypadki używania 

przez uczniów dopalaczy, 11,38% ogółu pedagogów oraz psychologów szkolnych 

nie wie, czy na terenie szkoły miały miejsce przypadki używania przez uczniów 

dopalaczy.  
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Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez 

uczniów dopalaczy?

11,38%

83,43%

5,19%

Tak Nie Nie wiem 

 
Wykres nr  11: „Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez uczniów dopalaczy?  

 

5,51% 4,78%

82,61% 84,51%

11,88% 10,71%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Tak Nie Nie wiem 

Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez 

uczniów dopalaczy?

Odpowiedzi udzielone przez

pedagogów i psychologów

gimnazjów

Odpowiedzi udzielone przez

pedagogów i psychologów

szkół ponadgimnazjalnych 

 
Wykres nr 12: „Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez uczniów dopalaczy?” 

(porównanie odpowiedzi udzielonych przez pedagogów i psychologów zatrudnionych w gimnazjach 

oraz przez pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych)  

 
 

Pedagodzy oraz psycholodzy uczestniczący w monitorowaniu dotyczącym 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

powzięli informacje, że 0,11% ogółu uczniów (145 ogółu uczniów) używało 

dopalacze. 0,06% wskazanych uczniów to uczniowie gimnazjów (78 uczniów), 0,05% 

to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (67 uczniów). 
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Warto zwrócić uwagę na brak spójności w odpowiedzi na pytanie dotyczące liczby 

uczniów, co do których powzięto informacje, że używali/używają dopalaczy 

udzielonych przez dyrektorów szkół oraz pedagogów/psychologów szkół.  

Dyrektorzy zadeklarowali, że uzyskali informację świadczącą o tym, że 215 uczniów 

używało/używają dopalaczy, natomiast pedagodzy/psycholodzy posiadali taką 

informację co do 145 uczniów.  
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Wykres nr 13: Liczba uczniów, co do których powzięto informacje, że używali/używają dopalaczy – 

porównanie liczby odpowiedzi udzielonych przez dyrektorów szkół oraz pedagogów/psychologów 

szkolnych 

 

Wśród źródeł informacji uzyskiwanych przez pedagogów oraz psychologów 

szkolnych wskazywano: rodziców, uczniów, pielęgniarki szkolne, kuratora sądowego, 

nauczycieli i wychowawców. Źródło informacji stanowi także dokumentacja uczniów 

skierowanych do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz wyniki badań 

ankietowych przeprowadzanych wśród uczniów. W jednej ze szkół 

ponadgimnazjalnych znaleziono opakowanie po dopalaczu, jeden z uczniów na 

terenie szkoły stracił przytomność.  

 

84,34% ogółu pedagogów i psychologów szkolnych uczestniczących 

w monitorowaniu (86,96% pedagogów/psychologów gimnazjów, 80,88% pedagogów 

/psychologów szkół ponadgimnazjalnych) podejmuje działania w celu 
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przeciwdziałania używania przez uczniów dopalaczy, 15,66% ogółu pedagogów 

i psychologów szkolnych nie podejmuje takich działań (odpowiednio 13,04% 

pedagogów/psychologów gimnazjów oraz 19,12% pedagogów/psychologów szkół 

ponadgimnazjalnych).   

Czy pedagog/psycholog szkolny podejmuje działania w celu 

przeciwdziałania używania przez uczniów dopalaczy?

15,66%

84,34%

Tak Nie 

 
Wykres nr 14: „Czy pedagog/psycholog szkolny podejmuje działania w celu przeciwdziałania używania 

przez uczniów dopalaczy?”  

 

Działania podejmowane przez pedagogów i psychologów szkolnych w celu 

przeciwdziałania używania przez uczniów dopalaczy to m.in.: organizacja zajęć 

warsztatowych, prowadzenie prelekcji dla uczniów i rodziców, opracowanie 

prezentacji multimedialnych, podjęcie współpracy z rodzicami uczniów oraz z sądem 

rodzinnym, przeprowadzanie badań ankietowych wśród uczniów, udział pedagogów 

oraz psychologów w programach/kampaniach profilaktycznych. 

 

8,82% ogółu pedagogów i psychologów szkolnych (9,57% pedagogów/ psychologów 

szkolnych gimnazjów, 7,84% pedagogów/psychologów szkół ponadgimnazjalnych)  

uczestniczących w monitorowaniu otrzymało informację o zachowaniach uczniów 

wskazujących na używanie dopalaczy, 91,18% wszystkich pedagogów/ psychologów 

nie powzięło informacji o tym, że zachowanie uczniów może wskazywać na używanie 

dopalaczy.  
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Czy pedagog/psycholog szkolny otrzymał  informację  o 

zachowaniach uczniów wskazujących na używanie 

dopalaczy?

91,18%

8,82%

Tak Nie 

 

Wykres nr 15: „Czy pedagog/psycholog szkolny otrzymał informację o zachowaniach uczniów 

wskazujących na używanie dopalaczy?”  

 

Analiza odpowiedzi udzielonych przez dyrektorów oraz pedagogów/psychologów 

szkolnych wskazała na różnicę w udzielanych odpowiedziach. Więcej dyrektorów 

(10,05% dyrektorów) niż pedagogów/psychologów (8,82% pedagogów/psychologów 

szkolnych) otrzymało informacje o tym, że zachowania uczniów wskazywały na 

używanie dopalaczy.  
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Wykres nr 16: „Czy dyrektor szkoły/pedagog lub psycholog szkolny otrzymał informacje o 

zachowaniach uczniów wskazujących na używanie dopalaczy?”  
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Pedagodzy i psycholodzy otrzymali łącznie 118 informacji o zachowaniach uczniów 

mogących wskazywać na używanie dopalaczy (81 informacji dotyczyło uczniów 

gimnazjów, 37 uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 

 

Wśród źródeł otrzymywanych przez pedagogów i psychologów informacji 

wskazywano rodziców uczniów, uczniów, nauczycieli i wychowawców, pracowników 

świetlic środowiskowych, policję kuratora sądowego. W jednym przypadku pedagog 

szkolny otrzymał kartę wypisową ucznia ze szpitala. 

 

14,18% ogółu pedagogów i psychologów szkolnych stwierdziło, w sąsiedztwie szkoły 

znajdują się sklepy, które prowadzą sprzedaż dopalaczy (11,16% odpowiedzi 

psychologów/pedagogów gimnazjów, 18,16% odpowiedzi psychologów/pedagogów 

szkół ponadgimnazjalnych). 

 

85,82% odpowiedzi udzielonych przez pedagogów i psychologów szkolnych (to jest 

1041 spośród 1213 ogółu odpowiedzi) świadczyło o tym, że w sąsiedztwie szkoły nie 

znajdują się sklepy prowadzące sprzedaż dopalaczy (wykres nr 17: „Czy 

w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które prowadzą sprzedaż dopalaczy?”)  

Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które prowadzą 

sprzedaż dopalaczy?

85,82%

14,18%

Tak Nie 

 
Wykres nr 17: „Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które prowadzą sprzedaż dopalaczy?” 
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Wykres nr 18: „Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które prowadzą sprzedaż dopalaczy?” – 

porównanie odpowiedzi udzielonych przez dyrektorów szkół oraz przez pedagogów i psychologów  

 
 
Pedagodzy oraz psycholodzy szkół województwa śląskiego potwierdziło, że  

otrzymali informację o sprzedaży w szkołach oraz w pobliżu szkół dopalaczy (wykres 

nr 19: „Czy posiada Pani/Pan informacje dotyczącą sprzedaży dopalaczy na terenie 

szkoły lub w jej sąsiedztwie?”) 

Czy posiada Pani/Pan informacje dotyczącą sprzedaży 

dopalaczy na terenie szkoły lub w jej sąsiedztwie?

13,11%

86,89%

Tak Nie

 
Wykres nr 19: „Czy posiada Pani/Pan informacje dotyczącą sprzedaży dopalaczy na terenie szkoły lub 

w jej sąsiedztwie?” 
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7,39% pedagogów/psychologów gimnazjów oraz co piąty pedagog i psycholog 

pracujący z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych (20,65%) otrzymali informację 

o sprzedaży dopalaczy na terenie szkoły lub w jej sąsiedztwie.  

 

Ponad połowa pedagogów i psychologów uczestniczących w badaniu (59,19% ogółu 

uczestniczących w badaniu) stwierdziła, że wśród przyczyn nieobecności uczniów na 

zajęciach lekcyjnych nie ma takich, które związane są z dopalaczami, 6,35% wyraziła 

opinię (77 udzielonych odpowiedzi), że używanie przez uczniów dopalaczy 

przyczynia się do nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych a co trzeci 

pedagog/psycholog szkolny (418 odpowiedzi) nie wie, czy dopalacze mają wpływ na 

nieobecność uczniów w szkole (wykres nr 20: „Czy wśród przyczyn nieobecności 

uczniów na zajęciach lekcyjnych są takie, które związane są z dopalaczami?”)  

Czy wśród przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych są 

takie, które związane są z dopalaczami? 

6,35%

59,19%

34,46%

Tak

Nie

Nie wiem 

 

Wykres nr 20: „Czy wśród przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych są takie, które 

związane są z dopalaczami?”  

 
7,25% odpowiedzi udzielonych przez pedagogów/psychologów gimnazjów oraz 

5,16% odpowiedzi pedagogów/psychologów szkół ponadgimnazjalnych pokazało, że 

dopalacze są przyczyną nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych (wykres nr 

21: Czy wśród przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych są takie, które 

związane są z dopalaczami? – porównanie odpowiedzi udzielonych przez 

pedagogów i psychologów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) 
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Wykres nr 21: „Czy wśród przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych są takie, które 

związane są z dopalaczami?” –  porównanie odpowiedzi udzielonych przez pedagogów i psychologów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

C. Analiza dokumentacji  
 
 
Analiza dokumentacji 66,16% szkół (823 odpowiedzi) wskazała, że szkolny program 

profilaktyki określa zadania szkoły w zakresie przeciwdziałania używania przez 

uczniów dopalaczy, 33,84%  szkolnych programów profilaktyki (421 odpowiedzi), nie 

określa zadań szkoły w zakresie przeciwdziałania przez uczniów dopalaczy.  

 

Dokumentacja 68,26% szkół ponadgimnazjalnych oraz dokumentacja 64,63% 

gimnazjów określa zadania szkoły w zakresie przeciwdziałania używania przez 

uczniów dopalaczy (wykres nr 22: „Czy szkolny program profilaktyki określa zadania 

szkoły w zakresie przeciwdziałania używania przez uczniów dopalaczy?”) 
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Wykres nr 22: „Czy szkolny program profilaktyki określa zadania szkoły w zakresie przeciwdziałania 
używania przez uczniów dopalaczy?” 
 

Wśród form planowanych działań w zakresie przeciwdziałania używania przez 

uczniów dopalaczy pedagodzy i psycholodzy szkół wskazywali: spotkania nauczycieli 

uczniów i ich rodziców ze specjalistami, realizację programów dotyczących 

profilaktyki uzależnień, przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów, 

współpracę szkół z instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. 
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Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że ponad połowa protokołów 

z zebrań Rady Pedagogicznej (58,53% protokołów szkół) zawiera tematykę 

dotyczącą profilaktyki zagrożeń wynikających z używania przez uczniów dopalaczy.  

Czy protokoły zebrań Rady Pedagogicznej zawierają tematykę 

dotyczącą profilaktyki zagrożeń wynikających z używania 

przez uczniów dopalaczy?

58,53%

41,47%

Tak Nie

 

Wykres nr 23: „Czy protokoły zebrań Rady Pedagogicznej zawierają tematykę dotyczącą profilaktyki 

zagrożeń wynikających z używania przez uczniów dopalaczy?” 

 

Dokumentacja pedagogów oraz psychologów 68,17% ogółu monitorowanych szkół 

(dokumentacja 66,57% gimnazjów i 70,36% szkół ponadgimnazjalnych) zawierała: 

– zapisy o podejmowanych na terenie szkół działaniach profilaktyczno – 

wychowawczych wobec uczniów dotyczących przeciwdziałania używania 

przez uczniów dopalaczy,  

– informacje o działaniach podejmowanych z rodzicami, 

– zapisy dotyczące działań podejmowanych  z nauczycielami, 

– informacje dotyczące współpracy z innymi podmiotami. 
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Wykres nr 24: „Czy dokumentacja pedagoga/psychologa szkolnego zawiera zapisy dotyczące 

podejmowanych na terenie szkoły działań profilaktyczno – wychowawczych dotyczących 

przeciwdziałania używania przez uczniów dopalaczy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, innymi 

podmiotami?” 

  

Z informacji zawartych w dokumentacji pedagoga/psychologa szkolnego wynika, że 

gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne podejmują działania dotyczące 

przeciwdziałania używania przez uczniów dopalaczy współpracując ze świetlicami 

środowiskowymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 

stowarzyszeniami/fundacjami, Policją oraz Strażą Miejską, sądem rodzinnym, służbą 

zdrowia oraz sanepidem i urzędami miast. 
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III.  Wnioski 

1. Szkoły realizują programy profilaktyki uzależnień, które są uzupełniane tematyką 
odnoszącą się do używania "dopalaczy". Niektóre podjęły współpracę  
z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami zajmującymi się profilaktyką  
i leczeniem uzależnień np. MONAR, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, 
Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. Nie wszystkie szkoły 
zintensyfikowały działania w kierunku uświadamiania uczniom skutków 
zdrowotnych i społecznych następstw używania dopalaczy 
 

2. Dyrektorzy oraz pedagodzy i psycholodzy deklarują, iż posiadają informacje na 
temat zagrożeń wynikających z używania przez uczniów środków 
psychomanipulacyjnych. Oczekują jednakże dalszego wsparcia w zakresie 
fachowej wiedzy dotyczącej problematyki "dopalaczy". 

 
3. Dyrektorzy wszystkich szkół powinni zorganizować szkolenia dla rad 

pedagogicznych/nauczycieli dotyczące używania przez uczniów dopalaczy.  
 
4. Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 

a także inne instytucje wspierające pracę szkół winny dostarczyć nauczycielom 
niezbędnej wiedzy na temat dopalaczy. 

 
5. Informacje dotyczące sklepów sprzedających "dopalacze" są łatwo dostępne dla 

uczniów np. na terenie jednej ze szkół kilkakrotnie stwierdzono umieszczanie 
reklam dopalaczy na ogrodzeniu szkoły.  

 
6. W szkołach ponadgimnazjalnych objętych monitorowaniem częściej niż 

w gimnazjach pedagodzy/psycholodzy otrzymywali informacje o sprzedaży 
dopalaczy na terenie szkoły (wykres nr 25: „Czy posiada Pani/Pan informację 
dotyczącą sprzedaży dopalaczy na terenie szkoły lub w jej sąsiedztwie?”)     
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          Wykres nr 25: „Czy posiada Pani/Pan informacje dotyczącą sprzedaży dopalaczy na 

 terenie szkoły lub w jej sąsiedztwie?” 
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7.  Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych posiadają mniejszą wiedzę na temat 
używania przez uczniów dopalaczy aniżeli dyrektorzy gimnazjów (wykres nr 26, 
27).  
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 Wykres nr 26: Porównanie odpowiedzi na pytanie „Czy dyrektor szkoły otrzymał informacje 
 o zachowaniach uczniów wskazujących na używanie dopalaczy?” 
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 Wykres nr 27: Porównanie odpowiedzi na pytanie „Czy na terenie szkoły stwierdzono 
 przypadki używania przez uczniów dopalaczy?” udzielonych przez dyrektorów gimnazjów   
 i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.  

 

8. Odpowiedzi udzielone przez dyrektorów i psychologów/pedagogów szkół 
uwidoczniły brak ścisłej współpracy w zakresie  działań podejmowanych w  
szkołach w obszarze profilaktyki używania dopalaczy. Działania dyrektorów oraz     
pedagogów/psychologów  powinny być spójne jeżeli mają być skuteczne. 
 

9. Dyrektorzy szkół posiadają więcej informacji aniżeli pedagodzy/psycholodzy na 
temat przypadków używania przez uczniów dopalaczy na terenie szkoły 
(odpowiednio 83 odpowiedzi dyrektorów monitorowanych szkół, 63 odpowiedzi 
pedagogów/psychologów szkolnych) oraz informacji o używaniu przez uczniów 
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dopalaczy (215 odpowiedzi twierdzących dyrektorów/145 odpowiedzi 
twierdzących pedagogów/psychologów szkolnych). Do pedagogów 
i psychologów szkolnych dociera również mniej informacji o zachowaniach 
uczniów wskazujących na używanie dopalaczy (125 odpowiedzi udzielonych 
przez dyrektorów szkół/107 odpowiedzi udzielonych przez 
pedagogów/psychologów szkolnych). Brak wyraźnych różnic w odpowiedzi na 
pytanie dotyczące liczby sklepów prowadzących sprzedaż dopalaczy, 
znajdujących się w sąsiedztwie szkoły (173 dyrektorów oraz 172 
pedagogów/psychologów szkół potwierdziło, że w pobliżu szkoły znajdują się 
sklepy prowadzące sprzedaż dopalaczy).  

 

  

Odpowiedzi 
udzielone przez 
dyrektorów szkół 

Odpowiedzi udzielone 
przez 

pedagogów/psycholog
ów szkół 

  Tak Nie  
Nie 
wiem Tak Nie  

Nie 
wiem 

Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki 
używania przez uczniów dopalaczy? 83 1034 127 63 1012 138 

Liczba uczniów, co do których powzięto informacje,  
że  używali/używają dopalaczy  

215 * * 145 * * 

Czy dyrektor szkoły/pedagog/psycholog otrzymał 
informacje o zachowaniach uczniów wskazujących  
na używanie dopalaczy? 

125 1119 * 107 1106 * 

Liczba otrzymanych informacji o zachowaniach 
uczniów wskazujących na używanie dopalaczy 169   * 118 * * 

Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy,  
które prowadzą sprzedaż dopalaczy? 

173 1071 * 172 1041 * 

 
 Tabela nr 3: Porównanie odpowiedzi udzielone przez dyrektorów szkół oraz pedagogów 
 i psychologów szkolnych na wybrane pytania   
* kafeteria odpowiedzi na pytania nie zawierała możliwości udzielania takich odpowiedzi  
 

10. Wśród przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych są takie, które 
są związane z dopalaczami (potwierdziło to 6,35% ogółu odpowiedzi 
udzielonych przez pedagogów/psychologów, 7,25% odpowiedzi udzielonych 
przez pedagogów/psychologów gimnazjów, 5,16% odpowiedzi udzielonych 
przez pedagogów/psychologów szkół ponadgimnazjalnych).  
 

11. Dyrektorzy szkół powinni przeprowadzić badania wśród uczniów, w celu 
zdiagnozowania problemu używania środków psychomanipulacyjnych.  

 
 
Opracowanie:  

Magdalena Witkowska 

Małgorzata Talarczyk 

Jan Gratka  
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IV. Załącznik 
 

ARKUSZ MONITOROWANIA 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę 
 

Informacje o monitorowaniu: 
Monitorowanie dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę, w zakresie profilaktyki używania przez uczniów dopalaczy. 
Monitorowanie należy przeprowadzić w  publicznych oraz niepublicznych gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych /dla młodzieży/ w okresie od 06.10.2010 r. do 08.10.2010 r. 
Monitorowaniem należy objąć 100% nadzorowanych szkół. 
Monitorowaniem należy objąć dokumentację: szkolny program profilaktyki, dokumentację  
pedagoga/psychologa szkolnego, dokumentację dotyczącą obecności uczniów na zajęciach 
szkolnych, protokoły rady pedagogicznej. Powinno ono uwzględniać wiedzę dyrektora szkoły 
oraz pedagoga/psychologa szkolnego na temat problemu ewentualnego używania przez 
uczniów dopalaczy oraz podejmowanych przez szkołę działań profilaktycznych w tym zakresie. 
Monitorowanie dotyczy roku szkolnego 2009/10 i 2010/11.  

 

Podstawa prawna 
Art. 39 ust.1 pkt 5a ustawy z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 
r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 roku, Nr 61, poz. 624 z 
późn. zm.)  

 

Informacje o szkole 

Nazwa i adres szkoły: ….................................................................................... 
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Telefon: …..................................................E–mail:  ….................................................. 
Imię i nazwisko dyrektora:…………………………………………………………………… 

 

 

 

Liczba uczniów w szkole: ……………………………………………………………………. 

Liczba uczniów, co do których powzięto informacje, że używali/używają dopalaczy:   

…………………………………………………………………………………………………… 
W szkole jest zatrudniony: 

pedagog szkolny:                Tak                                Nie 
 

           psycholog:                Tak                                Nie 
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A – wypełnia dyrektor szkoły 

 
1. 
 
 
 

 
 

 
2. 
 
 
 
 

 
3. 
 
 
 

a 
 
 

b 

 
 

4. 
 
 
 

 

a 
b 

 
5. 
 

a 
 

b 
 

c 
 

d 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

 

 
Czy dyrektor szkoły posiada informacje na temat zagrożeń wynikających  
z używania przez uczniów środków psychomanipulacyjnych (dopalaczy)? 
 
  Tak                                Nie 

 

Jeśli tak, to proszę wymienić źródła pozyskanych  informacji………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
Czy w roku szkolnym 2009/10 lub 2010/11 odbyło się szkolenie Rady 
Pedagogicznej/nauczycieli dotyczące profilaktyki uzależnień, uwzględniające 
zagrożenia wynikające z używania przez uczniów dopalaczy? 
 

 Tak                                Nie 
 

Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez uczniów dopalaczy? 
 

 Tak                                Nie                                  Nie wiem 
 

Liczba uczniów, co do których powzięto informacje, że używali/używają 

dopalaczy……   
  
W jaki sposób dyrektor uzyskał informacje o używaniu przez uczniów dopalaczy? 
……………………………………………………………………………………………….. 
  
Czy dyrektor szkoły otrzymał informacje o zachowaniach uczniów wskazujących na 
używanie dopalaczy? 
 

 Tak                                Nie 
                   
liczba otrzymanych informacji:………… 
źródło informacji:……………………………………………………….………………… 
 
Jakie działania podejmuje dyrektor szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniom? 
w szkole wprowadzono systemowe rozwiązania (system bezpieczeństwa szkoły)  

 Tak                                Nie 

monitoring wizyjny 
 Tak                                Nie 

identyfikatory 
 Tak                                Nie 

inne 
 Tak                                Nie 

Jeżeli tak, to jakie? 
……………………………………………………………………………………………… 
Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które prowadzą sprzedaż dopalaczy? 

 Tak                                Nie 
Czy problematyka zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy była poruszana 
podczas spotkań z rodzicami 

 Tak                                Nie 
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       B –wypełnia pedagog/ psycholog szkolny* 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 

 
10. 

 
a 
 
 

b 
 
 

 
11.  

 
 
 

  
 
12. 
 
 
 
a 
b 

 
13.   
 
 
 
14.  
 
 
 
15. 

Czy pedagog/psycholog szkolny posiada informacje na temat zagrożeń 
wynikających z używania przez uczniów środków psychomanipulacyjnych 
(dopalaczy)? 

 Tak                                Nie 
Jeżeli tak, to proszę wymienić źródła informacji………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Czy w roku szkolnym 2009/10 oraz 2010/11 pedagog/psycholog szkolny 
uczestniczył w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień, uwzględniającym  
profilaktykę zagrożeń wynikających z używania przez uczniów dopalaczy? 

 Tak                                Nie 
 
Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez uczniów dopalaczy? 

 Tak                                Nie                                    Nie wiem 
 

Liczba uczniów, co do których powzięto informacje, że używali/używają 

dopalaczy: ……   
  
W jaki sposób pedagog/psycholog uzyskał informacje o używaniu przez uczniów 
dopalaczy? 
……………………………………………………………………………………………….. 
Czy pedagog/psycholog szkolny podejmuje działania w celu przeciwdziałania 
używania przez uczniów dopalaczy?  
 
                                       Tak                                Nie 
Jeżeli tak, to jakie?.……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Czy pedagog/psycholog szkolny otrzymał  informacje  o zachowaniach uczniów 
wskazujących na używanie dopalaczy? 
                                       Tak                                Nie 
 
liczba otrzymanych informacji: ………… 
źródła informacji:………………………………………………………………………….     
 
Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które prowadzą sprzedaż 
dopalaczy? 

 Tak                                Nie 
 
Czy wśród przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych są takie, które 
związane są z dopalaczami?  

 Tak                                Nie                                    Nie wiem 
 
Czy posiada Pani/Pan informacje dotyczącą sprzedaży dopalaczy na terenie 
szkoły lub w jej sąsiedztwie? 
                                       Tak                                Nie 

* W szkole, w której zatrudniony jest pedagog i psycholog szkolny, arkusz monitorowania wypełniają 
wspólnie lub ten spośród nich, który ma szerszą wiedzę w tym zakresie i realizuje zadania związane  
z tematem monitorowania.  
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C- analiza dokumentacji 
 

16. 
 
 
 
 
 

 
 

17. 
 
 
 

 
18. 

 
 
 

a 
 

b 
 
c 
 

d 
 

 
 
 
 

Czy szkolny program profilaktyki określa zadania szkoły w zakresie 
przeciwdziałania używania przez uczniów dopalaczy ? 
  

 Tak                                Nie 
 
Jeśli tak, to proszę wymienić formy planowanych działań:…………………………. 
……………………………………………………………………………………………... 
 
Czy protokoły zebrań Rady Pedagogicznej zawierają tematykę dotyczącą 
profilaktyki zagrożeń wynikających z używania przez uczniów dopalaczy? 

 
 Tak                                Nie 

 
Czy dokumentacja pedagoga/psychologa szkolnego zawiera zapisy dotyczące 
podejmowanych na terenie szkoły działań profilaktyczno – wychowawczych 
dotyczących przeciwdziałania używania przez uczniów dopalaczy z:  
     
     uczniami  
                                      Tak                                Nie 
     rodzicami           
                                      Tak                                Nie 
     nauczycielami 
                                      Tak                                Nie 
     innymi podmiotami           
                                      Tak                                Nie 
Proszę wymienić nazwy podmiotów:…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………                                                    

 

Uwagi i wnioski: 
 
 
 

 

 
...............................................                               
Data i podpis dyrektora szkoły                                     

 

Opracowanie arkusza monitorowania:  

Magdalena Witkowska 

Aleksanadra Radzioch-Dzienis 
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V. Spis tabel i wykresów  

        
Tabela nr 1: Liczba zatrudnionych w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych pedagogów 

oraz psychologów  

Tabela nr 2: Zestawienie odpowiedzi udzielanych przez dyrektorów szkół na pytania dotyczące liczby 

uczniów, co do których dyrektorzy powzięli informacje o tym, że używali/używają dopalaczy   

Tabela nr 3:  Porównanie odpowiedzi udzielone przez dyrektorów szkół oraz pedagogów i 

psychologów szkolnych na wybrane pytania   

Wykres nr 1: „Czy dyrektor szkoły posiada informacje na temat zagrożeń wynikających z używania 

przez uczniów środków psychomanipulacyjnych(dopalaczy)?”  

Wykres nr 2: „Czy w roku szkolnym 2009/10 lub 2010/11 odbyło się szkolenie Rady 

Pedagogicznej/nauczycieli dotyczące profilaktyki uzależnień, uwzględniające zagrożenia wynikające  

z używania przez uczniów dopalaczy?”  

Wykres nr 3: „Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez uczniów dopalaczy?”  

Wykres nr 4: „Czy dyrektor szkoły otrzymał informację o zachowaniach uczniów wskazujących na 

używanie dopalaczy?”   

Wykres nr 5: Zestawienie odpowiedzi udzielanych przez dyrektorów gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych  

Wykres nr 6: „Jakie działania podejmuje dyrektor szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom?” 

Wykres nr 7: „Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które prowadzą sprzedaż dopalaczy?” 

Wykres nr 8: „Czy problematyka zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy była poruszana 

podczas spotkań z rodzicami?” 

Wykres nr 9: „Czy pedagog/psycholog szkolny posiada informacje na temat zagrożeń wynikających 

z używania przez uczniów środków psychomanipulacyjnych (dopalaczy)?”  

Wykres nr 10: „Czy w roku szkolnym 2009/10 oraz 2010/11 pedagog/psycholog szkolny uczestniczył 

w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień, uwzględniających profilaktykę zagrożeń wynikających 

z używania przez uczniów dopalaczy?  

Wykres nr  11: „Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez uczniów dopalaczy?  

Wykres nr 12: Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki używania przez uczniów dopalaczy? 

(porównanie odpowiedzi udzielonych przez pedagogów i psychologów zatrudnionych w gimnazjach 

oraz przez pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych)  

Wykres nr 13: Liczba uczniów, co do których powzięto informacje, że używali/używają dopalaczy – 

porównanie liczby odpowiedzi udzielonych przez dyrektorów szkół oraz pedagogów/psychologów 

szkolnych.  

Wykres nr 14: „Czy pedagog/psycholog szkolny podejmuje działania w celu przeciwdziałania używania 

przez uczniów dopalaczy/  

Wykres nr 15: „Czy pedagog/psycholog szkolny otrzymał informację o zachowaniach uczniów 

wskazujących na używanie dopalaczy?”  
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Wykres nr 16: „Czy dyrektor szkoły/pedagog lub psycholog szkolny otrzymał informacje  

o zachowaniach uczniów wskazujących na używanie dopalaczy?”  

Wykres nr 17: „Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które prowadzą sprzedaż dopalaczy?” 

Wykres nr 18: „Czy w sąsiedztwie szkoły znajdują się sklepy, które prowadzą sprzedaż dopalaczy?” – 

porównanie odpowiedzi udzielonych przez dyrektorów szkół oraz przez pedagogów i psychologów  

Wykres nr 19: „Czy posiada Pani/Pan informacje dotyczącą sprzedaży dopalaczy na terenie szkoły lub 

w jej sąsiedztwie?” 

Wykres nr 20: „Czy wśród przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych są takie, które 

związane są z dopalaczami?”  

Wykres nr 21: „Czy wśród przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych są takie, które 

związane są z dopalaczami?” –  porównanie odpowiedzi udzielonych przez pedagogów i psychologów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” 

Wykres nr 22: „Czy szkolny program profilaktyki określa zadania szkoły w zakresie przeciwdziałania 

używania przez uczniów dopalaczy?” 

Wykres nr 23: „Czy protokoły zebrań Rady Pedagogicznej zawierają tematykę dotyczącą profilaktyki 

zagrożeń wynikających z używania przez uczniów dopalaczy?” 

Wykres nr 24: „Czy dokumentacja pedagoga/psychologa szkolnego zawiera zapisy dotyczące 

podejmowanych na terenie szkoły działań profilaktyczno – wychowawczych dotyczących 

przeciwdziałania używania przez uczniów dopalaczy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, innymi 

podmiotami?”  

Wykres nr 25: „Czy posiada Pani/Pan informacje dotyczącą sprzedaży dopalaczy na terenie szkoły lub 

w jej sąsiedztwie?” 

Wykres nr 26: Porównanie odpowiedzi na pytanie „Czy dyrektor szkoły otrzymał informacje o 

zachowaniach uczniów wskazujących na używanie dopalaczy?” 

Wykres nr 27: Porównanie odpowiedzi na pytanie „Czy na terenie szkoły stwierdzono przypadki 

używania przez uczniów dopalaczy?” udzielonych przez dyrektorów gimnazjów i dyrektorów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

 
 
 
 
 
 
 

 


