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1.  Podstawowe dane o projekcie

Projekt badawczy: „Problemy zwi zane z piciem alkoholu, u ywaniem 
narkotyków  i przemoc  rówie nicz  w szkole w ocenie 
rodziców”

Klient:  Urz d Miejski w Policach

Wykonawca: Pracownia Badawczo - Szkoleniowa MIRABO
Autor raportu: Pracownia Badawczo - Szkoleniowa MIRABO

Miros awa Prajsner

Metoda badawcza: badanie ilo ciowe w formie ankiety audytoryjnej
(z zapewnieniem anonimowo ci)

Próba badawcza:  rodzice uczniów szóstych klas szkó  podstawowych oraz 
pierwszych i trzecich klas gimnazjów 

Realizacja projektu: marzec 2011

Liczba badanych : 387

142 rodziców uczniów szóstych klas szko y podstawowej (9 klas)

122 rodziców uczniów pierwszych klas gimnazjum (9 klas)

123 rodziców uczniów trzecich klas gimnazjum (9 klas)

Liczba badanych klas: 27
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2.  Cele badania

Badanie rodziców, podobnie jak projekt zrealizowany w Policach w 2007 roku, 

mia o kilka podstawowych celów: 

• Po pierwsze s o ono poznaniu opinii i przekona rodziców na temat skali

problemów i zagro , jakie wyst puj w szko ach, w których ucz si ich dzieci.

• By o tak e narz dziem s cym do samooceny dokonywanej przez rodziców

w sferze problemów wychowawczych, z jakimi spotykaj si w swoim codziennym

yciu.

• Dzi ki realizacji projektu mo na oszacowa , jak wielu rodziców ma mniej lub

bardziej powa ne problemy wychowawcze ze swoimi dzie mi, jak cz sto czuj si

bezradni wobec tych problemów, jak wielu z nich korzysta o ju ze specjalistycznej

pomocy ró nych instytucji.

• Badanie pozwoli o „zobaczy ” problem picia i u ywania narkotyków przez m odzie

z perspektywy rodziców i zestawi te informacje z wynikami badania

przeprowadzonego w ród m odzie y.

• Dzi ki badaniu dowiadujemy si , jaka jest wiedza rodziców uczniów polickich szkó

na temat szkolnego programu profilaktyki, jego podstawowych celów i za .

• Badanie pozwala tak e przyjrze si niektórym aspektom procesu

wychowawczego, „zobaczy ” jaka cz populacji rodziców rozmawia a ze swoimi

dzie mi na temat ryzyka zwi zanego z u ywaniem substancji psychoaktywnych, ilu

z nich ustali o w tej sprawie jasne zasady i konsekwencje i jakie najcz ciej stosuj

kary.
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Badani rodzice Liczba badanych Odsetek wszystkich 
badanych

1 klasy gimnazjum 122 31,5%

3 klasy gimnazjum 123 31,8%

6 klasy szko y podstawowe 142 36,7%

Razem 387 100%

3.1.  Osoby badane  

Badanie przeprowadzono na próbie rodziców uczniów 27 klas (w tym 9 klas
szóstych szko y podstawowej, 9 klas pierwszych gimnazjum i 9 klas trzecich
gimnazjum). Ankieta zosta a wype niona przez 389 rodziców, ze zbioru
wyeliminowano 2 ankiety z uwagi na znaczn liczb nieuzasadnionych braków
danych (ponad 50% w ca ej ankiecie). Analizie poddano wi c 387 ankiet.
W badaniu uczestniczy jeden rodzic ka dego z uczniów, obecny na zebraniu
klasowym.

Prób badawcz uczniów wylosowano na podstawie danych o strukturze
populacji uczniów szkó znajduj cych si na terenie gminy Police
przekazanych przez Zleceniodawc . Losowanie przebiega o dwustopniowo.
W pierwszym etapie losowano szko y uwzgl dniaj c wielko populacji uczniów
ucz szczaj cych do ka dej ze szkó . Prawdopodobie stwo wylosowania szko y
zale o od udzia u uczniów danej szko y w ca ci populacji uczniów danego typu
klas w ca ym mie cie – im wi cej uczniów ucz szcza o do danej szko y, tym
wi ksze by o prawdopodobie stwo znalezienia si tej szko y w próbie. Po
wylosowaniu próby szkó uczestnicz cych w badaniu dokonano losowania klas
wewn trz poszczególnych szkó . Badano uczniów w tych w nie klasach oraz ich
rodziców. redni b d oszacowania wynosi +/- 6,8%.

9
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3.2.  Metoda badawcza 

W badaniu zastosowano kwestionariusz sk adaj cy si z 37 pyta ; wi kszo

stanowi y pytania zamkni te (z mo liwo ci wyboru jednej lub kilku odpowiedzi zgodnie

z instrukcja zawart w ka dym pytaniu). Na ko cu kwestionariusza zamieszczono

metryczk , w której uczestnicy badania okre lali swoj , wiek, sytuacj rodzinn ,

sytuacj zawodow oraz ocen sytuacji materialnej swojej rodziny. Ankiet otwiera o

pytanie dotycz ce ocen ilo ci czasu, jak rodzice maj na rozmow ze swoimi

dzie mi. Badanych zapytano tak e o to czy w ich ocenie ycie ich dzieci jest

szcz liwe, jakimi uczniami/uczennicami s ich dzieci, a tak e jak oceniaj atmosfer

w swoim domu. W tym bloku pyta poruszono tak e kwesti poczucia bezpiecze stwa

dziecka w szkole. Kolejny blok zawiera pytania dotycz ce poczucia bezradno ci

wychowawczej, komunikacji z dzie mi, oceny radzenia sobie z trudno ciami

wychowawczymi. Zamieszczono w nim tak e pytanie, do kogo dziecko zwróci oby si

w pierwszej kolejno ci, gdyby mia o jaki powa ny problem oraz o cz stotliwo ótni

z dzie mi w domu, tak e o to czego najcz ciej one dotycz i jakie konsekwencje

rodzice stosuj najcz ciej, gdy dziecko naruszy ustalone w domu zasady.

Kolejny blok dotyczy zachowa problemowych uczniów i ich postrzegania

z perspektywy rodziców. Znalaz y si w nim pytania o to, czy picie napojów

alkoholowych, u ywanie narkotyków, przemoc i agresja pomi dzy uczniami oraz

agresja nauczycieli wobec uczniów to powa ny problem w szkole, do której ucz szcza

dziecko osoby badanej, a tak e ilu uczniów w ocenie rodziców w klasie ich córki/syna

ywa ró nych substancji psychoaktywnych. Zapytano równie o cz stotliwo picia

alkoholu przez dziecko osoby badanej w ostatnim roku, o rodzaj wypijanych przez nie

napojów alkoholowych i miejsce ich konsumpcji. W bloku znalaz o si pytanie

o cz stotliwo wezwa rodziców do szko y w zwi zku z piciem, paleniem, u ywaniem

narkotyków przez dziecko oraz udzia em w bójce, wagarami, s abymi wynikami

w nauce oraz nieodpowiednim zachowaniem wobec nauczyciela.

10
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3.2  Metoda badawcza

Przedmiotem badania by a równie tzw. profilaktyka domowa, a wi c rozmowy

z dzie mi na temat szkodliwo ci picia alkoholu, palenia papierosów i u ywania

narkotyków przez m odzie oraz przyzwolenie na picie przez córk /syna wina, piwa

i/lub wódki. Blok zako czy o pytanie o ocen dost pno ci ró nych substancji

psychoaktywnych w ród m odzie y w miejscowo ci, w której dzieci badanych chodz

do szko y tj. w Policach. Kolejny blok pyta dotyczy oceny nasilenia zjawiska

przemocy w ród m odzie y. Zawarto w nim pytania o cz stotliwo doznawania

w szkole ró nych aktów przemocy przez dzieci badanych, tak e o stosunek rodziców

do ró nych przekona usprawiedliwiaj cych stosowanie przemocy.

W dalszej cz ci kwestionariusza zamieszczono pytania o wiedz rodziców na

temat szkolnego programu profilaktyki, wiedz na temat zaj profilaktycznych

organizowanych dla uczniów dotycz cych u ywania substancji oraz problemu

przemocy rówie niczej oraz na temat tego typu zaj dla rodziców.

W ko cowej cz ci znalaz o si pytanie o cz stotliwo zwracania si przez rodziców

do pedagoga/psychologa szkolnego i/lub lekarza, terapeuty w sytuacji problemów

wychowawczych z dzieckiem, a tak e o ocen uzyskanej pomocy/porady.

11
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3.3.  Procedura badawcza

Badanie poprzedzi pilota , który pokaza m.in. e czas realizacji badania w

grupie rodziców z jednej klasy wynosi od 20-30 minut.

Realizacj badania prowadzili przeszkoleni ankieterzy, którzy za zgod dyrektorów

szkó , po ich uprzednim zawiadomieniu pismem przes anym przez Zleceniodawc

spotykali si z rodzicami podczas zebra prowadzonych przez wychowawców klas.

Osoby przeprowadzaj ce badanie wr cza y respondentom ankiet i prosi y o jej zwrot

bezpo rednio po wype nieniu, w zaklejonej kopercie.

redni czas wype niania ankiety wynosi oko o 20 minut.

Osoby uczestnicz ce w badaniu by y informowane, i y ono poznaniu opinii

rodziców m odzie y b cej uczniami polickich szkó na temat rozpowszechnienia

zachowa problemowych w ród uczniów. Zosta y tak e dok adnie poinformowane, w

jaki sposób zaznacza wybrane przez nich odpowiedzi. Zapewniono im pe

anonimowo .

Ankieter by obecny przez ca y czas badania tj. do momentu oddania wype nionego

kwestionariusza przez wszystkich uczestników. Badani nie kontaktowali si mi dzy

sob podczas wype niania ankiety i nie mieli mo liwo ci zapoznania si z

kwestionariuszem wype nionym przez inn osob .

12
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Zebrane dane – tak jak to mia o miejsce w przypadku badania uczniów - zosta y

zakodowane, utworzono baz komputerow pozwalaj na dokonywanie zarówno

prostych jak i zaawansowanych analiz statystycznych. Podczas przygotowywania

zbioru przeprowadzono weryfikacj wiarygodno ci, poniewa w przypadku

bada realizowanych z u yciem ankiet do samodzielnego wype niania przez

respondentów, cz sto konieczne jest dokonanie wtórnej selekcji

kwestionariuszy, w których jako danych budzi w tpliwo ci.

Podj to decyzj o usuni ciu ze zbioru ankiet, w których nieuzasadnione braki

danych stanowi y wi cej ni po ow odpowiedzi. Ponadto ka da z ankiet w trakcie

procesu kodowania by a poddana indywidualnej analizie pod k tem spójno ci

odpowiedzi na pytania logicznie ze sob powi zane. Zgromadzone zakodowane

dane zosta y poddane procesowi wa enia, który polega na porównaniu

struktury p ci populacji uczniów do próby uczniów uczestnicz cych

w badaniu. W pierwszym etapie przeprowadzono analiz danych pozwalaj na

poznanie rozk adów procentowych odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety

(frekwencje). Dalszym krokiem by o grupowanie odpowiedzi na kilka pyta

i tworzenie wska ników zmiennych w oparciu o sum punktów wyliczon na

podstawie odpowiedzi na poszczególne pytania. Analiza statystyczna pokaza a,

e odpowiedzi na pewne grupy pyta charakteryzuje wysoka spójno ,

dlatego mo liwe by o utworzenie zmiennych np. nasilenie przemocy

rówie niczej w ocenie rodziców, poczucie bezradno ci wychowawczej

rodziców.

3.4.  Analiza danych 

13
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Wszystkie utworzone zmienne charakteryzuj si wysok rzetelno ci (Alfa

Cronbacha równa co najmniej 0,7), co oznacza, e ka da ze stworzonych skal

jest jednorodna i mierzy jedn ciwo .

Oto przyk adowy opis tworzenia zmiennych: utworzono zmienn pn. Nasilenie

przemocy rówie niczej w szkole w ocenie rodziców sumuj c punkty na podstawie

odpowiedzi na poszczególne pytania (pozycje skali) i okre lono redni - M oraz

odchylenie standardowe - SD. W taki sam sposób budowano inne zmienne opisane

w raporcie. Analizie poddano zwi zki pomi dzy nasileniem u ywania substancji

psychoaktywnych a ró nymi obszarami funkcjonowania psychospo ecznego uczniów

wg schematu:

3.4.  Analiza danych 

nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych przez 
uczniów 

nasilenie przemocy rówie niczej

dost pno  substancji 
psychoaktywnych  dla 
uczniów

poczucie bezradno ci 
wychowawczej

Wyniki wspomnianych analiz zosta y przedstawione w rozdziale Suplement -
„Analizy dodatkowe”, niniejszego raportu. W Raporcie dokonano tak e
porównania wyników badania z wynikami z roku 2007.

14
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W opisie wykresów  i tabel przedstawiaj cych wyniki badania stosowano    nast puj ce 

symbole:

• 1 G - rodzice uczniów klas pierwszych gimnazjum

• 3 G - rodzice uczniów klas  trzecich gimnazjum 

• 6 SP- rodzice uczniów klas  szóstych szko y podstawowe 

• SP - szko a podstawowa, 

• G - gimnazjum

• p<0,001; p<0,01, p<0,05 – ró nica istotna statystycznie na poziomie 0,001; 0,01; 0,05. 

• n.i.- ró nica nieistotna statystycznie

• CHI ² - wynik testu Chi kwadrat   – do oceny istotno ci ró nic  (ew. test Fischera)

• ANOVA - jednoczynnikowa analiza wariancji – do oceny istotno ci ró nic 

• N - podstawa procentowania - mo e zmienia  si  zale no ci od liczby rodziców, którzy 

udzielili odpowiedzi na okre lone pytanie (pomijano braki danych-na ogó  pojedyncze 

przypadki oraz tzw. systemowe braki danych). Analizuj c kolejne wykresy warto 

ka dorazowo zwraca  uwag  na podstawy procentowania.

15
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4. Charakterystyka badanych 
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4. 1.  P  i wiek badanych  

ród rodziców uczestnicz cych w badaniu w ka dej kategorii szkó dominowa y
kobiety. W szko ach podstawowych stanowi y one niemal 4/5 badanych (79,6%),
w klasach pierwszych i trzecich gimnazjum ponad 80% badanych (odpowiednio: 81%
i 85,8%). redni wiek badanych w klasach szóstych SP wynosi 39,35 lat (SD = 6,18);
w klasach pierwszych gimnazjum: 39,18 lat (SD= 6,23); w klasach trzecich gimnazjum:
42,32 lata (SD= 6,68).

Wykres 1: Rodzice uczniów 6 klas szkó  podstawowych

Wykres 2: Rodzice uczniów 1 klas gimnazjum Wykres 3: Rodzice uczniów 3 klas gimnazjum
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W populacji rodziców uczniów 6 klas szkó podstawowych (SP) odsetki osób
z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym oraz rednim s zbli one i wynosz
odpowiednio: 31,9% oraz 30,4%. Co pi ty rodzic badany w tej grupie ma wykszta cenie
wy sze (21%), a co dziewi ty pomaturalne (11,6%). W identycznych badaniach
zrealizowanych w 2007 r. grupa rodziców szóstoklasistów legitymuj ca si
dyplomem wy szej uczelni by a o po ow mniejsza (10%). Mo emy zatem stwierdzi ,

w ostatnich 4 latach istotnie wzrós poziom wykszta cenia rodziców uczniów klas
szóstych SP. Jedynie 5,1% badanych w tej frakcji rodziców ma wykszta cenie podstawowe.

ród rodziców gimnazjalistów odsetki osób w poszczególnych kategoriach wykszta cenia
niemal identyczne w obydwu badanych grupach tj. w ród rodziców uczniów I i III klas

gimnazjum. Prawie co dziesi ty rodzic gimnazjalisty posiada wykszta cenie podstawowe
(odpowiednio: 9,6% i 9,3%). Co trzeci uko czy szko redni (36,5% rodziców uczniów
kl. I G i 33,9% rodziców uczniów kl. III G). Podobny odsetek rodziców – w obydwu grupach
gimnazjalistów – legitymuje si wykszta ceniem zasadniczym zawodowym (31,3% i 33,1%).
Dyplom wy szej uczelni posiada rednio co szósty rodzic gimnazjalisty (w grupie rodziców
pierwszoklasistów 17,4% za w grupie rodziców trzecioklasistów 18,6%). Co dwudziesty
badany rodzic gimnazjalisty jest absolwentem szko y pomaturalnej (5,1% i 5,2%).

4.2.  Wykszta cenie

Wykres  4: Poziom wykszta cenia respondentów
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Ponad 2/5 rodziców szóstoklasistów to osoby pracuj ce zawodowo. W grupie rodziców
gimnazjalistów odsetki te s nieco ni sze i wynosz odpowiednio: 72,1% oraz 72,4%.
Odsetek rencistów i emerytów w ka dej z badanych frakcji waha si od 1,4 do 2,4%.

rednio co dziesi ty rodzic szóstoklasisty (10,6%) oraz co siódmy rodzic ucznia
III klasy gimnazjum (13,8%) deklaruje, i obecnie si uczy (studia zaoczne,
podyplomowe, szkolenia zawodowe). W grupie rodziców uczniów I klas gimnazjum
odsetek ten jest ni szy - wynosi 5,4%. Wyra nie wi ksza jest za to grupa rodziców,
którzy deklaruj zajmuj si domem. Co dziesi ty badany w tej frakcji rodzic (9,8%)
jest gospodyni domow . W ród rodziców szóstoklasistów oraz uczniów III klas
gimnazjum odsetek ten jest ni szy i wynosi odpowiednio: 5,6% oraz 4,9%.
Najwy szy odsetek bezrobotnych odnotowano w ród rodziców uczniów I klas
gimnazjum. Co dwunasty badany w tej grupie (8,6%) przyzna , i jest osob
bezrobotn . W pozosta ych dwóch frakcjach tj. w ród rodziców szóstoklasistów oraz
rodziców uczniów ko cz cych nauk w gimnazjum (trzecioklasi ci) odsetki te s ni sze
– wynosz odpowiednio: 0,7% oraz 1,6%.

4. 3.  Status zawodowy    

Wykres 5:  Status zawodowy respondentów
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4. 4. Warunki materialne rodziny

Wykres 6: Warunki materialne rodziny

rednio co dziesi ty rodzic ucznia pierwszej klasy gimnazjum stwierdzi , i warunki
materialne jego rodziny s e lub bardzo z e (10,2%). Podobnego zdania by o
nieca e 6% rodziców uczniów trzecich klas gimnazjum i 7% rodziców uczniów klas 6
SP. Oko o 40% respondentów uzna o, i sytuacja ekonomiczna w ich rodzinach jest
przeci tna.
Niemal po owa rodziców gimnazjalistów deklarowa a, i warunki materialne w ich
rodzinie s dobre (odpowiednio: 45,6% rodziców uczniów kl. I oraz 50,4% rodziców
uczniów kl. III). Nieco ni szy odsetek takich odpowiedzi odnotowano w ród rodziców
szóstoklasistów (42,1%), którzy cz ciej ni rodzice gimnazjalistów oceniali swoj
sytuacj materialn jako bardzo dobr . Tak opini wyrazi co dziewi ty rodzic w tej
grupie badanych (11,4%). W ród rodziców uczniów I klas gimnazjum odsetek
respondentów, którzy dokonali podobnie wysokiej oceny swojej sytuacji
ekonomicznej by ponad trzykrotnie ni szy i wynosi 3,4%, a w ostatnich klasach
gimnazjum 7,4%.
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Wielu socjologów i psychologów badaj cych wspó czesn rodzin zwraca uwag na
coraz mniejsz ilo czasu, jaki rodzice po wi caj swoim dzieciom. Dba
o bezpiecze stwo finansowe rodziny w czasach kryzysu ekonomicznego, konkurencyjno
na rynku pracy oraz nacisk na coraz wy sz efektywno pracowników, a tak e wysokie
tempo ycia, jakie narzuca nam wspó czesna cywilizacja powoduj e coraz trudniej jest
pogodzi codzienne obowi zki w pracy z obowi zkami, jakie wynikaj z faktu bycia
rodzicem.

Zdecydowana wi kszo rodziców w ka dej z badanych grup (ok. 80%) uwa a, e ma
wystarczaj ilo czasu aby rozmawia ze swoim dzieckiem, gdy tego potrzebuje.
Najwi kszy odsetek badanych maj cych poczucie braku czasu dla swoich dzieci
odnotowano w ród rodziców uczniów I klas gimnazjum. Co szósty badany w tej
grupie (17,2%) przyznaje, i nie ma wystarczaj cej ilo ci czasu dla swojego dziecka.
W dwóch pozosta ych frakcjach odsetki te s nieznacznie ni sze (13,4% w ród rodziców
„szóstoklasistów” ze szkó podstawowych oraz 12,2% w grupie rodziców „trzecioklasistów”
z gimnazjum). Powa ne w tpliwo ci w tej sprawie ma 5-6% badanych rodziców.
Podsumowuj c mo emy stwierdzi , i najwi ksze deficyty czasu maj dla swoich
dzieci maj rodzice uczniów pierwszych klas gimnazjum. rednio co czwarty z nich
ma poczucie, i nie jest wystarczaj co dost pny dla swojego dziecka.

5.1  Czy mamy czas dla swoich dzieci ?

Czy masz dla swojego dziecka wystarczaj  ilo  czasu?

Wykres 7: Czy masz dla swojego dziecka wystarczaj  ilo  czasu?
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Istotne znaczenie dla prawid owego rozwoju emocjonalnego m odzie y ma
przyjazna atmosfera panuj ca w domu. Dobre relacje w rodzinie oznaczaj wzajemn
pomoc i yczliwo na co dzie oraz wsparcie w trudnych sytuacjach.

Zdecydowana wi kszo rodziców w ka dej z badanych grup (ok. 87-90%)
uwa a, e atmosfera jaka panuje w ich domu jest dobra (po czone odpowiedzi „bardzo
dobra” i „raczej dobra”). Od 6 do 8% rodziców w ka dej z badanych grup ma w tej
sprawie istotne w tpliwo ci i wybiera odpowied „trudno powiedzie ”, co w praktyce
oznacza, e sytuacja w ich domu jest co najmniej trudna.

Najwy szy odsetek respondentów le oceniaj cych atmosfer w swoim domu
odnotowano w grupie rodziców uczniów pierwszych klas gimnazjum (5,8%). Najmniej
tego typu ocen pojawi o si w grupie rodziców szóstoklasistów. Tylko 2,1% badanych
w tej frakcji przyzna o, i atmosfera panuj ca w ich domach jest z a.

5.2  Atmosfera panuj ca w domu  

Jaka atmosfera panuje w Waszym domu?

Wykres 8: Jaka atmosfera panuje w Waszym domu?
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Zdecydowana wi kszo rodziców – we wszystkich badanych grupach – deklaruje, e
ich dzieci czuj si szcz liwe (78-88%). Najcz ciej twierdz tak rodzice uczniów
szóstych klas szkó podstawowych. Niemal co trzeci badany w tej grupie (31%)
zdecydowanie uwa a, ycie jego dziecka jest szcz liwe. W ród rodziców uczniów
pierwszych klas gimnazjum podobne opinie prezentuje niemal dwukrotnie mniejsza
grupa badanych (18%), a w grupie rodziców trzecioklasistów 22%.
Niepokoj co wysoki wydaje si odsetek rodziców gimnazjalistów, którzy twierdz e ich
dzieci nie czuj si szcz liwe. W klasach pierwszych taki pogl d wyra a a 7,4%
badanych (w 2007 r. – 3%), a w trzecich 5,7% (w 2007 r. – 4%). Co siódmy rodzic ucznia
ucz cego si w pierwszej klasie gimnazjum przyznaje, i nie wie, czy jego dziecko czuje
si szcz liwe. To wyra ny sygna , i wzajemne relacje wyst puj ce w tych rodzinach s
trudne. W klasach trzecich podobne opinie prezentuje co dziesi ty badany rodzic
(10,6%).

5.3  Czy nasze dzieci s  szcz liwe ?

Czy  Pani/Pana zdaniem ycie Waszego dziecka jest szcz liwe? 

Wykres 9: Czy ycie Waszego dziecka jest szcz liwe ?
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Na podstawie przeprowadzonych bada mo na zauwa , i odsetki m odzie y, która
uwa a swoje ycia za szcz liwe – w porównaniu z opiniami ich rodziców - s znacznie
ni sze. W ród szóstoklasistów pogl d taki wyra a 77,2% m odzie y i 88% rodziców tych
uczniów. Dwukrotnie wi cej 13-latków (uczniów klas 6 SP) w porównaniu ze swoimi
rodzicami nie wie, jak odpowiedzie na pytanie Czy czuj si szcz liwi? - wybiera
odpowied „trudno powiedzie ” (odpowiednio: 18,2% - m odzie y i 9,2% rodziców).
Podobne zró nicowania w tym zakresie odnotowano tak e w grupie uczniów trzecich
klas gimnazjum i ich rodziców (18,6% - m odzie oraz 10,6% - rodzice).
Co dziesi ty badany ucze w tej grupie wiekowej twierdzi, e jego ycie nie jest
szcz liwe (9,6%). W ród rodziców trzecioklasistów podobne opinie prezentuje 5,7%
respondentów.

5.3  Czy nasze dzieci s  szcz liwe ?

Czy nasze dzieci s  szcz liwe – w opinii rodziców oraz samej m odzie y? 

KLASY 6 SP KLASY 1 G KLASY 3 G

Wykres 10:  Czy ycie Waszego dziecka jest szcz liwe ? – porównanie opinii dzieci i rodziców
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Porównuj c wyniki bada z 2007 i 2011 r. odnotowano wyra ró nic
w deklaracjach dot. braku czasu dla swoich dzieci w ród rodziców uczniów I klas
gimnazjum. W okresie ostatnich czterech lat – z nieca ych 13% do ponad 17% - wzros a
populacja rodziców w tej kategorii badanych, którzy przyznali, e nie maj
wystarczaj cej ilo ci czasu aby rozmawia ze swoim dzieckiem, gdy tego
potrzebuje. Warto równie zauwa , i w tej samej grupie rodziców odnotowano
tak e wy szy ni w pozosta ych frakcjach odsetek osób bezrobotnych a tak e
respondentów w z ej sytuacji materialnej. Bez w tpienia trudna sytuacja ekonomiczna
ma tak e istotny wp yw na z atmosfer panuj w domu (wskazuje na ni prawie 6%
rodziców badanych w tej grupie).

W pozosta ych dwóch frakcjach tj. w ród rodziców „szóstoklasistów” (SP) oraz rodziców
uczniów III klas gimnazjum nie odnotowano istotnych ró nic pomi dzy wynikami obydwu bada .

5.4  Czy mamy czas dla swoich dzieci ?
- porównanie z wynikami badania  z  2007  roku

Deklaracje dot. braku czas dla swoich dzieci?- porównanie wyników  z roku 2007 i 2011

Wykres 11: Czy mamy czas dla swoich dzieci- porównanie wyników z roku  2007 i  2011. 
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6.1  Subiektywne przekonania rodziców 
dotycz ce ró nych problemów wychowawczych 

Ponad 2/5 badanych rodziców „szóstoklasistów” (42,3%) martwi si o przysz
swojego dziecka. Nie s oni przekonani, czy ich syn/córka poradzi sobie w yciu.
W badaniach zrealizowanych w 2007 r. odsetek ten by wyra nie ni szy i wynosi 34,3%.
Bez w tpienia istotny wp yw na t sytuacj mia kryzys ekonomiczny, jaki odnotowano
w ostatnich latach a tak e powa ne problemy zwi zane z rosn cym bezrobociem w ród

odzie y. W ród rodziców gimnazjalistów odsetek „pesymistów” jest nieco wy szy
w klasach pierwszych i zmniejsza si wraz z wiekiem badanej m odzie y (w I klasach
– 42,6% za w klasach trzecich – 38,2%). Wyniki te s podobne do tych, jakie odnotowano
w 2007 r. Obawy zwi zane z przysz ci swojego dziecka deklarowa o wówczas ok. 40%
rodziców gimnazjalistów (37,9% w klasach pierwszych oraz 42,8% w klasach trzecich).

W zdecydowanej wi kszo ci przypadków (70-77%) rodzice maj poczucie, e
znajduj „wspólny j zyk” ze swoimi dzie mi. Jedynie co szósty rodzic szóstoklasisty ze
SP (16,9%) i co pi ty trzecioklasisty z gimnazjum (21,9%) przyznaje, i coraz trudniej
jest mu rozmawia ze swoim dzieckiem. W 2007 r. grupy te by y wyra nie wi ksze. Co
czwarty badany rodzic „szóstoklasisty” (24,1%) i co trzeci rodzic ucznia III klasy gimnazjum
(31,4%) przyznawa si wówczas do trudno ci w komunikacji ze swoimi dzie mi. W tym
zakresie mo emy wi c powiedzie o istotnej pozytywnej zmianie sytuacji.

Brak zaufania do w asnego dziecka mo e by traktowany jako wska nik
pogarszaj cych si relacji rodziców z dzie mi, przekroczenia pewnej granicy, która okre la
normy i zasady funkcjonuj ce w rodzinie. Przede wszystkim jest to jednak oznaka
bezradno ci, l ku i obaw rodziców zwi zanych z cz ciow utrat kontroli nad
post powaniem w asnych dzieci. Oznacza równie e rodzice zdaj sobie spraw
z tego, e ich syn lub córka mog podejmowa ró ne ryzykowne zachowania, na które oni
nie maj ju realnego wp ywu. W populacji rodziców uczniów szóstych klas polickich
„podstawówek”, co szósty badany przyznaje, e nie ma zaufania do swojego dziecka
(17%). ród rodziców gimnazjalistów odsetek ten jest wyra nie zró nicowany.
W I klasach gimnazjum co czwarty badany rodzic (23,7%) potwierdza brak zaufania
do swojego dziecka za w klasach III tak opini prezentuje mniej ni 15% badanych.
Nale y jednak podkre li , i zdecydowana wi kszo respondentów ma zaufanie do

asnych dzieci. W ostatnich klasach szkó podstawowych taki pogl d wyra a ponad 2/3
badanych (68,3%) za w gimnazjach odpowiednio: 57,4% oraz 70,7%.

Zdecydowana wi kszo badanych rodziców (84% rodziców szóstoklasistów, 68,8%
rodziców uczniów I klas gimnazjum oraz 75,6% rodziców „trzecioklasistów” ko cz cych
gimnazjum) przyznaje, i cz sto jest dumna ze swojego dziecka. Jedynie 5,6% rodziców
„szóstoklasistów” jest innego zdania, a co dziesi ty (9,9%) ma trudno ci z okre leniem
swoich odczu w tym zakresie. ród rodziców gimnazjalistów odsetek tych, którzy
nie s dumni ze swoich dzieci wyra nie ro nie i wynosi 14,7% - w klasach pierwszych
i 13,1% w klasach trzecich.
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6.1  Subiektywne przekonania rodziców 
dotycz ce ró nych problemów wychowawczych 

Wielu nastolatków w okresie dorastania ma powa ne problemy w porozumiewaniu si
ze swoimi rodzicami. Cz z nich cz sto podkre la niski poziom zrozumienia przez
rodziców. Ró ni ich nie tylko perspektywy w patrzeniu na otaczaj cy wiat, ale tak e ocena
wielu zjawisk, która sprawia, e m odzi ludzie cz sto buntuj si wobec konformizmu
doros ych i za wszelk cen staraj si znale „w asn drog yciow . Wielu rodziców stara
si „przetrwa ” ten trudny czas, zdaj c sobie spraw e niewiele w tej kwestii mog zmieni .

Tym razem w badaniu zapytano rodziców, nie o ich osobiste przekonania, lecz o opinie
jakie pod ich adresem cz sto wyra aj dzieci (moje dziecko uwa a, e go nie rozumiem).

Co pi ty rodzic „szóstoklasisty” (21,1%) i co czwarty rodzic ucznia gimnazjum (I klasy -
26,2% oraz III klasy - 26,8%) przyznaje, e w opinii jego dziecka ich wzajemne relacje cz sto
nacechowane s niezrozumieniem. W badaniach zrealizowanych w 2007 r. odsetki te by y
nieco wy sze - w ród rodziców „szóstoklasistów” pogl d taki prezentowa o 29,9%
badanych, a w gimnazjach odpowiednio (32% w klasach pierwszych i 33,4% w klasach
trzecich).

Zdecydowana wi kszo badanych rodziców przyznaje, i ustalili w swoim domu jasne
zasady dot. zachowania si dziecka. Takie zasady to podstawa, na której opiera si proces
wychowawczy. Oczywi cie zdarza si e dziecko czasem narusza przyj te regu y, jednak
obie strony maj wówczas pe wiadomo e zosta a przekroczona ustalona granica.
Gorzej, je li takich zasad nie uda o si wcze niej okre li . Wówczas brakuje istotnego punktu
odniesienia, brakuje normy, jak rodzice mog odnosi do swojego dziecka.

ród rodziców polickich „szóstoklasistów” ponad 76,1% przyzna o, e ustali o
w swoim domu czytelne zasady dotycz ce zachowania dziecka. Jedynie co ósmy stwierdzi
(13,3%), e takich regu nie uda o si jeszcze sformu owa . Co pi ty rodzic gimnazjalisty
deklaruje, e w jego domu nie ustalono dot d przejrzystych zasad odnosz cych si do
zachowa dziecka (18,1% - w klasach I oraz 19,9% w klasach III). Odsetki te s zbli one
do wyników uzyskanych w badaniach w 2007 r. W I kl. gimnazjum twierdzi tak, co
szósty badany rodzic (17,6%), a w trzecich niemal co czwarty (22,9%).

Jasne zasady dotycz ce zachowania si dziecka s jednym z kluczowych elementów
systemu wychowawczego. Trudno jednak wyobrazi sobie funkcjonowanie takiego systemu
bez okre lenia konsekwencji, jakie pojawiaj si w zwi zku z naruszeniem uzgodnionych
zasad post powania. W populacji rodziców uczniów szóstych klas szkó podstawowych
ponad ¾ badanych (76,1%) przyzna o, e ich dzieci s wiadome, jakie mog by
konsekwencje naruszenia przyj tych regu . Nale y równie podkre li , i rednio co trzeci
respondent – w ka dej z badanych grup stwierdzi – zaznaczy odpowied „zdecydowanie
tak” (33–35%), podkre laj c tym samym swoj stanowczo w przestrzeganiu
i egzekwowaniu ustalonych norm. Co dziesi ty rodzic przyznaje, e jego dziecko nie
wie jakie mog by konsekwencje naruszenia ustalonych norm zachowania (9 - 13%).
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6.1  Subiektywne przekonania rodziców 
dotycz ce ró nych problemów wychowawczych

Co czwarty badany rodzic podziela opini , i jego dziecko najlepiej pozna ycie
sp dzaj c czas z rówie nikami. W grupie rodziców „szóstoklasistów” zwolennikami takiej tezy
by o 25,3% badanych, a w ród gimnazjalistów odpowiednio: 28,7% i 23,6%. Ponad 2/5
badanych mia o w tym zakresie odmienne zdanie (44,4% rodziców „szóstoklasistów”, 41,8%
rodziców gimnazjalistów z klas I oraz 39% z klas III). Prawdopodobnie jest to zwi zane
z przekonaniem, i rówie nicy mog mie raczej negatywny wp yw na zachowania dziecka
lub z przykrymi do wiadczeniami w tym zakresie.

Poczucie bezradno ci i zagubienia oraz brak pomys ów na to, jak pomóc swojemu
dziecku w rozwi zywaniu jego problemów wiadcz o kryzysie, jaki dotkn rodzin . To
stwierdzenie wykorzystane w ankiecie jest jednym z istotnych wska ników poziomu
kompetencji rodzicielskich, a tak e „barometrem” kondycji psychicznej rodziców. Co szósty
spo ród rodziców uczniów szóstych klas szkó podstawowych (15,5%) przyznaje, i
cz sto – jako rodzic - czuje si bezradny i zagubiony i nie wie jak pomóc swojemu
dziecku w jego problemach. W grupie rodziców gimnazjalistów odsetki te s
nieznacznie wy sze (20,5% w ród pierwszoklasistów oraz 17,2% w grupie trzecioklasistów).
Zbli one odsetki respondentów w poszczególnych frakcjach (14 - 16%) maj w tej kwestii tyle

tpliwo ci, i wybieraj odpowied „trudno powiedzie ”. Ponad 70% rodziców
„szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów III klas gimnazjum odrzuca taki pogl d, jako
niezgodny z ich odczuciami. W grupie rodziców „pierwszoklasistów” niemal 2/3 badanych
(63,1%) wie, jak pomaga swojemu dziecku w jego problemach i nie ma poczucia
bezradno ci w tym zakresie.

W odpowiedzi na stwierdzenie: moje dziecko jest bardzo niezale ne i samo dobrze radzi
sobie ze swoimi problemami rodzice mieli podzielone opinie. W gronie rodziców
szóstoklasistów oraz uczniów trzecich klas gimnazjum 2/5 badanych stwierdzi o, e ich
dziecko jest „bardzo niezale ne i samo dobrze radzi sobie z w asnymi problemami”
(odpowiednio: 41,5% oraz 40,6%). ród rodziców gimnazjalistów z klas pierwszych
odsetek takich opinii by istotnie ni szy. Jedynie 31% badanych w frakcji rodziców
przyzna o, e ich dzieci posiadaj umiej tno samodzielnego radzenia sobie
z problemami. Liczna wydaje si grupa respondentów, którzy nie umieli jednoznacznie
odpowiedzie na tak istotne pytanie. rednio co czwarty badany rodzic – w ka dej badanej
grupie – mia tpliwo ci w tym zakresie. Najwi cej niepewno ci w tym zakresie maj rodzice
uczniów 1 klas gimnazjum – ponad 42% spo ród nich uwa a, e ich dzieci niezbyt dobrze
same radz sobie ze swoimi problemami.



MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

32

6.1  Subiektywne przekonania rodziców 
dotycz ce ró nych problemów wychowawczych

rednio co pi ty rodzic – w ka dej z badanych grup - przyznaje, i w sytuacji gdy ich
dziecko z czym sobie nie radzi stawia mu za przyk ad kolegów, którzy radz sobie lepiej
(18-20%). Dziecko w trudnych sytuacjach potrzebuje przede wszystkim wsparcia i pomocy ze
strony rodziców. Stawianie mu wtedy za przyk ad kolegi, który „lepiej sobie radzi” nie pomo e
w rozwi zaniu problemów, a mo e jeszcze bardziej nasili ró ne negatywne emocje lub
doprowadzi do depresji.

Wi kszo rodziców stara si dok adnie wypytywa dziecko o ró ne sprawy zwi zane
z jego yciem (83-85%). Jedynie 8% badanych w grupie rodziców uczniów trzecich klas
gimnazjum oraz 5% rodziców „szóstoklasistów” i uczniów pierwszych klas gimnazjum
negatywnie odnios o si do takiej opinii.
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6.1  Subiektywne przekonania rodziców 
dotycz ce ró nych problemów wychowawczych

Rodzice uczniów 6 kl. SP

Tabela: Opinie i przekonania rodziców dotycz ce wychowywania dzieci

opinie
zdecydowanie 

nie raczej nie 
trudno 

powiedzie raczej tak
zdecydowanie 

tak 

martwi  si  o przysz  swojego dziecka 11,3% 29,6% 16,9% 32,4% 9,9%
coraz trudniej rozmawia mi si  z moim 
dzieckiem 33,8% 43,7% 5,6% 14,8% 2,1%

nie mam zaufania do swojego dziecka 49,3% 19,0% 14,8% 8,5% 8,5%
cz sto odczuwam dum  w zwi zku z moim 
dzieckiem 0,0% 5,6% 9,9% 43,7% 40,8%
moje dziecko cz sto uwa a, e go nie 
rozumiem 16,9% 40,8% 21,1% 16,9% 4,2%
w naszym domu ustalili my  jasne zasady 
dotycz ce zachowania dziecka 2,7% 10,6% 10,6% 43,0% 33,1%
moje dziecko wie, jakie s  konsekwencje, 
gdy z amie zasady, które wspólnie 2,8% 10,6% 10,6% 43,0% 33,1%

uwa am, e moje dziecko najlepiej pozna 
ycie sp dzaj c czas z rówie nikami 12,0% 32,4% 30,3% 18,3% 7,0%

je li na co  si  nie zgadzam, zawsze staram 
si  wyja ni  dziecku, dlaczego 0,0% 4,2% 4,9% 46,5% 44,4%
cz sto, jako rodzic czuj  si  bezradny/-a i 
zagubiony/-a i nie wiem, jak pomóc 
swojemu dziecku w jego problemach 28,2% 42,3% 14,1% 10,6% 4,9%
moje dziecko jest bardzo niezale ne i 
samo dobrze sobie radzi ze swoimi 
problemami 7,0% 25,4% 26,1% 35,9% 5,6%

gdy moje dziecko z czym  sobie nie radzi, 
stawiam mu za przyk ad kole ank  lub 
koleg , którzy sobie radz  lepiej 31,7% 40,1% 9,9% 15,5% 2,8%

staram si  dok adnie dopytywa  dziecko o 
ró ne sprawy zwi zane z jego yciem 0,7% 4,2% 9,2% 45,1% 40,8%
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6.1  Subiektywne przekonania rodziców 
dotycz ce ró nych problemów wychowawczych

Rodzice uczniów  1 kl. G

Tabela: Opinie i przekonania rodziców dotycz ce wychowywania dzieci

opinie
zdecydowanie 

nie raczej nie 
trudno 

powiedzie raczej tak
zdecydowanie 

tak 

martwi  si  o przysz  swojego dziecka 4,9% 32,8% 19,7% 28,7% 13,9%
coraz trudniej rozmawia mi si  z moim 
dzieckiem 23,8% 48,4% 5,7% 15,6% 6,6%

nie mam zaufania do swojego dziecka 36,1% 21,3% 18,9% 18,0% 5,7%
cz sto odczuwam dum  w zwi zku z moim 
dzieckiem 4,9% 9,8% 16,4% 41,8% 27,0%
moje dziecko cz sto uwa a, e go nie 
rozumiem 9,0% 48,4% 16,4% 20,5% 5,7%
w naszym domu ustalili my  jasne zasady 
dotycz ce zachowania dziecka 3,3% 14,8% 9,0% 39,3% 33,6%
moje dziecko wie, jakie s  konsekwencje, 
gdy z amie zasady, które wspólnie 
ustalili my 1,6% 7,4% 9,8% 45,9% 35,2%
uwa am, e moje dziecko najlepiej pozna 
ycie sp dzaj c czas z rówie nikami 8,2% 33,6% 29,5% 19,7% 9,0%

je li na co  si  nie zgadzam, zawsze staram 
si  wyja ni  dziecku, dlaczego 0,8% 2,5% 5,7% 37,7% 53,3%
cz sto, jako rodzic czuj  si  bezradny/-a i 
zagubiony/-a i nie wiem, jak pomóc 
swojemu dziecku w jego problemach 15,6% 47,5% 16,4% 11,5% 9,0%
moje dziecko jest bardzo niezale ne i 
samo dobrze sobie radzi ze swoimi 
problemami 5,7% 36,9% 26,2% 26,2% 4,9%
gdy moje dziecko z czym  sobie nie radzi, 
stawiam mu za przyk ad kole ank  lub 
koleg , którzy sobie radz  lepiej 35,2% 32,0% 12,3% 17,2% 3,3%
staram si  dok adnie dopytywa  dziecko o 
ró ne sprawy zwi zane z jego yciem 0,8% 4,9% 10,7% 45,1% 38,5%
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6.1  Subiektywne przekonania rodziców 
dotycz ce ró nych problemów wychowawczych

Rodzice uczniów 3 G

Tabela: Opinie i przekonania rodziców dotycz ce wychowywania dzieci

opinie
zdecydowanie 

nie raczej nie 
trudno 

powiedzie raczej tak
zdecydowanie 

tak 

martwi  si  o przysz  swojego dziecka 9,8% 32,5% 19,5% 31,7% 6,5%
coraz trudniej rozmawia mi si  z moim 
dzieckiem 27,6% 43,1% 7,3% 20,3% 1,6%

nie mam zaufania do swojego dziecka 52,0% 18,7% 14,6% 6,5% 8,1%
cz sto odczuwam dum  w zwi zku z moim 
dzieckiem 3,3% 9,8% 11,4% 41,5% 34,1%
moje dziecko cz sto uwa a, e go nie 
rozumiem 8,1% 48,0% 17,1% 21,1% 5,7%
w naszym domu ustalili my  jasne zasady 
dotycz ce zachowania dziecka 4,1% 9,8% 15,4% 45,5% 25,2%
moje dziecko wie, jakie s  konsekwencje, 
gdy z amie zasady, które wspólnie 
ustalili my 2,4% 7,3% 14,6% 40,7% 35,0%
uwa am, e moje dziecko najlepiej pozna 
ycie sp dzaj c czas z rówie nikami 11,4% 27,6% 37,4% 13,8% 9,8%

je li na co  si  nie zgadzam, zawsze staram 
si  wyja ni  dziecku, dlaczego 1,6% 2,4% 3,3% 45,5% 47,2%
cz sto, jako rodzic czuj  si  bezradny/-a i 
zagubiony/-a i nie wiem, jak pomóc 
swojemu dziecku w jego problemach 25,2% 46,3% 11,4% 11,4% 5,7%
moje dziecko jest bardzo niezale ne i 
samo dobrze sobie radzi ze swoimi 
problemami 6,5% 25,2% 27,6% 32,5% 8,1%
gdy moje dziecko z czym  sobie nie radzi, 
stawiam mu za przyk ad kole ank  lub 
koleg , którzy sobie radz  lepiej 25,2% 46,3% 10,6% 14,6% 3,3%
staram si  dok adnie dopytywa  dziecko o 
ró ne sprawy zwi zane z jego yciem 1,6% 6,5% 8,1% 42,3% 41,5%
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Bior c pod uwag wysok spójno odpowiedzi udzielonych przez badanych na

pytania dotycz ce ich poczucia bezradno ci wychowawczej, utworzono zmienn pn.

Poczucie bezradno ci wychowawczej, sumuj c punkty wyliczone na podstawie

odpowiedzi na nast puj ce pytania ankiety (po uprzednim zrekodowaniu cz ci

pozycji):

W jakim stopniu zgadza si Pani/Pan z nast puj cymi stwierdzeniami:

• martwi si o przysz swojego dziecka;

• coraz trudniej rozmawia mi si z moim dzieckiem;

• nie mam zaufania do swojego dziecka;

• moje dziecko cz sto uwa a, e go nie rozumiem;

• cz sto, jako rodzic czuj si bezradny/-a i zagubiony/-a i nie wiem, jak pomóc

swojemu dziecku w jego problemach.

Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla utworzonej skali wynosi 0,678. Zmienna mo e

przyjmowa warto ci od 5-25, rednia warto : M=12,30, SD= 3,86. W pierwszej

kolejno ci analizowano zwi zek pomi dzy poczuciem bezradno ci wychowawczej i

wiekiem dziecka, o które pytano w badaniu. Nie stwierdzono takiego zwi zku, co

oznacza, e podobny stopie bezradno ci odczuwali zarówno rodzice m odszych jak i

starszych uczniów. Nie odnotowano tak e zwi zku pomi dzy p ci badanych a

poczuciem bezradno ci wychowawczej. By o ono podobne w przypadku matek i

ojców. Nie odnotowano tak e w adnym z roczników ró nicy pomi dzy poczuciem

bezradno ci rodziców odnotowanym w badaniu z roku 2007 i w badaniu z roku

2011, co obrazuje Wykres 11.

6.2. Poczucie bezradno ci wychowawczej
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6.2. Poczucie bezradno ci wychowawczej
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Wykres 11:   Poczucie bezradno ci wychowawczej w ród rodziców 
- porównanie wyników badania z roku 2007 i 2011.

n.i. n.i. n.i.

Analizuj c uzyskane wyniki bada mo emy stwierdzi , i rednio co ósmy rodzic
(12-13%) w ka dej z badanych grup charakteryzuje si poczuciem bezradno ci
wychowawczej. Brak dobrych relacji z dzieckiem, brak wzajemnego zaufania a tak e
powa ne trudno ci we wzajemnej komunikacji mog w istotny sposób wp ywa na
cz stotliwo podejmowania przez m odych ludzi ró nych ryzykownych zachowa
zwi zanych z u ywaniem substancji psychoaktywnych.

W tym kontek cie bardzo potrzebne wydaj si ró ne formy wsparcia dla rodziców
maj cych poczucie bezradno ci wychowawczej. Pojedyncze spotkania ze specjalist
czym bardzo cennym ale zdecydowanie niewystarczaj cym. Skuteczno profilaktyki
adresowanej do m odzie y w istotny sposób zale y równie od skuteczno ci dzia
kierowanych do rodziców. Warto o tym pami ta .
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Zdecydowana wi kszo rodziców – w ka dej z badanych frakcji – w ci gu ostatniego roku nie
do wiadczy a k opotów wychowawczych zwi zanych ze swoim dzieckiem (70-79%). Brak
powa niejszych k opotów wychowawczych ze swoimi dzie mi najcz ciej wskazywali rodzice
„szóstoklasistów” (78,9%).

Najwi cej tego typu problemów mieli rodzice gimnazjalistów ucz cych si w klasach
pierwszych. Co czwarty z nich (23,8%) przyznaje, i w ostatnim roku przechodzi trudne
momenty zwi zane z wychowywaniem w asnego dziecka. Wynik ten jest niemal 2-krotnie
wy szy od wyniku uzyskanego w badaniu w 2007 r. (12,6%). Stosunkowo najmniej takich sytuacji
zdarzy o si rodzicom „szóstoklasistów” (17,6%). W grupie rodziców uczniów trzecich klas gimnazjum
problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem, w ci gu ostatniego roku, mia co pi ty badany (21,1%).

W tym kontek cie warto zauwa pewne podobie stwa, jakie wyst puj w innych omawianych
wcze niej opiniach rodziców. Analizuj c te dane mo emy stwierdzi , i najwi cej problemów
wychowawczych maj rodzice uczniów I klas gimnazjum. To w tej grupie odnotowano
najwy szy odsetek rodziców z poczuciem bezradno ci i zagubienia oraz brakiem pomys ów na
to, jak pomóc swojemu dziecku w jego problemach (20,5%). Równie w tej frakcji badanych
najwi cej rodziców negatywnie odnios o si do stwierdzenia, e ich dziecko jest bardzo
niezale ne i samo dobrze radzi sobie ze swoimi problemami (42,6%).

6.3  K opoty wychowawcze 
w ci gu ostatnich 12 miesi cy

Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy mia  (-a)  Pan/Pani jakie  k opoty 
wychowawcze ze swoim dzieckiem?

Wykres 12: K opoty wychowawcze z dzieckiem - porównanie roczników. 
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zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzie raczej tak zdecydowanie tak 
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6.4  Komu najbardziej ufaj  nasze dzieci
- opinie  rodziców

Gdyby Twoje dziecko mia o jaki  powa ny problem, to do kogo  by si  z nim zwróci o 
w pierwszej kolejno ci?

W opinii wszystkich badanych rodziców osob , zdecydowanie najwa niejsz , do której
w pierwszej kolejno ci zwracaj si dzieci, gdy spotka ich jaki powa ny problem – jest matka. Na
drugim miejscu w opinii rodziców „szóstoklasistów” oraz uczniów trzecich klas gimnazjum – znajduje
si ojciec, na którego wskaza co dwunasty badany rodzic. Nieco inaczej widz to rodzice m odszych
gimnazjalistów czyli uczniów klas pierwszych. Wed ug nich wa niejszym ni ojciec – doradc w
trudnych sytuacjach yciowych, staje si dla ich dziecka - brat albo siostra (13,7%). Wraz z wiekiem

odzie y rodzice cz ciej wskazuj tak e na koleg i kole ank (odpowiednio: 1,5%, 2,6% oraz
4,2%). Ponad 3% rodziców trzecioklasistów uzna o, i ich dziecko maj c jaki powa ny problem nie
zwróci oby si do nikogo.

Rodzice badanych uczniów w niewielkim stopniu (1-2%) wskazywali tak e na babci i
dziadka, do których ich dziecko zwróci oby si o pomoc w trudnej sytuacji. Tylko pojedyncze osoby
wymienia y wychowawc klasy, pedagoga szkolnego, ksi dza lub poradni psychologiczn albo inn
instytucj (specjalistyczn ). Wyniki te jednoznacznie wskazuj , i rodowisku szkolnym trudno jest
obecnie znale prawdziwe autorytety.
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Wykres 13: Poszukiwanie wsparcia przez dziecko - opinie rodziców uczniów klas 6 SP.
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6.4  Komu najbardziej ufaj  nasze dzieci
- opinie  rodziców

Gdyby Twoje dziecko mia o jaki  powa ny problem, to do kogo  by si  z nim zwróci o 
w pierwszej kolejno ci?

Wykres 13: Poszukiwanie wsparcia przez dziecko- opinie rodziców uczniów klas 1 G.
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Wykres 14: Poszukiwanie wsparcia przez dziecko - opinie rodziców uczniów klas 1 G.
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6.4  Komu najbardziej ufaj  nasze dzieci
- opinie  rodziców

Gdyby Twoje dziecko mia o jaki  powa ny problem, to do kogo  by si  z nim zwróci o 
w pierwszej kolejno ci?

Wykres 14: Poszukiwanie wsparcia przez dziecko- opinie rodziców uczniów klas 1 G.
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Wykres 15: Poszukiwanie wsparcia przez dziecko - opinie rodziców uczniów klas 3 G.
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6.5  Konflikty rodziców z dzie mi

Jak cz sto w ci gu ostatnich 12 miesi cy k óci a si  Pani/Pan ze swoim dzieckiem?

Konflikty pomi dzy dzie mi i rodzicami s integraln cz ci relacji, jakie funkcjonuj
w rodzinie. Trudno ich unikn a prawdziwym wyzwaniem jest sposób, w jaki obie strony
staraj si „naprawi ” zaistnia sytuacj . Rzeczywisty problem pojawia si wówczas, gdy
cz stotliwo i poziom nasilenia tych k ótni kumuluj si w taki sposób, e trudno jest
rozwi zywa je bez pomocy kogo z zewn trz.

W opinii rodziców konflikty najcz ciej zdarzaj si w domach m odszych
uczniów, ko cz cych szóst klas szko y podstawowej oraz rozpoczynaj cych
nauk w gimnazjum. Co szósty badany rodzic w tych grupach przyznaje, i óci
si ze swoim dzieckiem przynajmniej raz w tygodniu (odpowiednio: 16,3% i 16,4%),
a co pi ty - raz lub kilka razy w miesi cu (20,4% i 17,2%).

Najwi ksza grupa badanych rodziców przyznaje, e co najmniej kilka razy w roku
óci a si z synem lub córk (odpowiednio: 40,1% w ród rodziców „szóstoklasistów” i co

drugi rodzic gimnazjalisty – 47,5% w kl. I oraz 52,8% w kl. III).

Prawie co czwarty rodzic „szóstoklasisty” (23,2%) i co szósty rodzic gimnazjalisty
(17-19%) stwierdzi , i w ci gu ostatniego roku w ogóle nie k óci si ze swoim dzieckiem.
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nigdy raz lub kilka razy w roku raz lub kilka razy w miesi cu przynajmniej raz w tygodniu

Wykres 16: Cz stotliwo  k ótni pomi dzy rodzicami i ich dzie mi - opinie rodziców 
uczniów klas 6 SP.
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Odpowiadaj c na pytanie dotycz ce najcz stszych powodów k ótni pomi dzy
rodzicami a ich dzie mi respondenci mogli wybra maksymalnie trzy odpowiedzi, spo ród
sze ciu podanych w kafeterii. Mogli równie zaznaczy inny powód i przedstawi go
bardziej szczegó owo.

Jak pokazuj wyniki badania s trzy g ówne obszary konfliktów pomi dzy
rodzicami i dorastaj cymi dzie mi:
a/ sprawy domowe – ba agan w pokoju, brak pomocy w obowi zkach
domowych, zbyt pó ne powroty do domu;
b/ sposoby sp dzania wolnego czasu - zbyt du e ilo ci czasu sp dzane przed
komputerem/telewizorem lub z kolegami/kole ankami poza domem;
c/ sprawy zwi zane ze szko – s abe wyniki w nauce, wagary, z e zachowanie
w szkole.

We wszystkich badanych grupach najcz stszym powodem k ótni z dorastaj cymi
dzie mi wskazywanym przez rodziców s tzw. sprawy domowe (ba agan w
pokoju, brak pomocy w obowi zkach domowych). Wskazuje na niego prawie 2/3 rodziców
„szóstoklasistów” (65,1%) i ok. 60% rodziców gimnazjalistów (odpowiednio: 60,6%
i 58,8%).

Na drugim miejscu rodzice uczniów szóstych klas SP wymieniali – sposoby
sp dzania wolnego czasu (w tym: zbyt du o czasu sp dzanego przed komputerem
oraz telewizorem, a tak e z kolegami poza domem). Prawie 60% badanych w tej grupie
respondentów (59,6%) wskazywa o na ten powód k ótni, jako drugi w kolejno ci. Inaczej
wygl da to w grupie rodziców gimnazjalistów. W obu badanych grupach rodziców
(zarówno uczniów I klas, jak i III klas gimnazjum) – jako drugi najwa niejszy powód
awantur domowych wskazywa o na tzw. sprawy szkolne, czyli wyniki w
nauce, wagary, spó nienia, zachowanie w szkole. W ród rodziców uczniów I klas
gimnazjum problemy te by y wskazywane zdecydowanie cz ciej (57,6%) ni sposoby
sp dzania wolnego czasu (48,5%).

W grupie rodziców „trzecioklasistów” niemal identyczna grupa badanych wymienia a
na drugim miejscu – sprawy szkolne (52,9%), jak i sposoby sp dzania wolnego czasu
(50%). Coraz trudniej wyobrazi sobie wspó czesny dom bez komputera pozostaje wi c
albo przyzwyczai si do tego, e ten rodzaj k ótni b dzie stale obecny w naszym
yciu, albo nauczy dzieci i rodziców, jak powinny wygl da podstawowe regu y w tym

zakresie, jak je skutecznie wprowadzi ycie i egzekwowa (czyli jakie stosowa
konsekwencje zwi zane z ich naruszeniem). To równie powinien by element
wspó czesnej profilaktyki.

6.6  Sytuacja rodzinna
Najcz stsze powody k ótni rodziców z dzie mi  
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Warto tak e zwróci uwag na czwarty najcz ciej wymieniany powód k ótni
pomi dzy rodzicami i dzie mi. Jest on zwi zany z nieodpowiednim zachowaniem m odych
ludzi wobec swoich rodziców – arogancj , agresj lub lekcewa eniem. Ponad 1/3
rodziców „szóstoklasistów” (36,7%) wskazuje na ten w nie powód, jako ród o awantur
domowych. W grupie rodziców uczniów pierwszych klas gimnazjum odsetek ten jest
jeszcze wy szy i si ga niemal 40% (38,4%). Wyra ny spadek zaznacza si dopiero w ród
rodziców „trzecioklasistów” ko cz cych nauk w gimnazjum. Niemal co czwarty rodzic
w tej frakcji badanych zwraca uwag na zachowanie swojego dziecka, jako powód
awantury domowej (22,5%).

Rozwi zywanie konfliktów domowych to jedna z kluczowych umiej tno ci, jakie
warto trenowa .

6.6  Sytuacja rodzinna
Najcz stsze powody k ótni rodziców z dzie mi  



MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

45

Czego najcz ciej dotycz  k ótnie rodziców z dzieckiem – deklaracje rodziców.

Odsetki nie sumuj  si  do 100%, poniewa  badani mogli zaznaczy  max. 3 odpowiedzi.

6.7  Sytuacja rodzinna
Najcz stsze powody k ótni rodziców z dzie mi 

Wykres 17: Najcz stsze powody k ótni z dzie mi - deklaracje rodziców, N=109
(procentowanie do osób które przynajmniej raz pok óci y si z dzieckiem w ci gu ost. 12
miesi cy przed badaniem) - klasy 6 SP.
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Czego najcz ciej dotycz  k ótnie rodziców z dzieckiem – deklaracje  rodziców.

Odsetki nie sumuj  si  do 100%, poniewa  badani mogli zaznaczy  max. 3 odpowiedzi.

6.7  Sytuacja rodzinna
Najcz stsze powody k ótni rodziców z dzie mi 

Wykres 18: Najcz stsze powody k ótni z dzie mi-deklaracje rodziców, N= 99
(procentowanie do osób które przynajmniej raz pok óci y si z dzieckiem w ci gu ost. 12
miesi cy przed badaniem) – klasy 1 G.
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MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

47Odsetki nie sumuj  si  do 100%, poniewa  badani mogli zaznaczy  max. 3 odpowiedzi.

6.7  Sytuacja rodzinna
Najcz stsze powody k ótni rodziców z dzie mi

Wykres 19: Najcz stsze powody k ótni z dzie mi-deklaracje rodziców, N=102
(procentowanie do osób które przynajmniej raz pok óci y si z dzieckiem w ci gu ost. 12
miesi cy przed badaniem) - klasy 3 G

Czego najcz ciej dotycz  k ótnie rodziców z dzieckiem – deklaracje  rodziców.
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7.  U ywanie substancji 
psychoaktywnych przez 

odzie  - opinie rodziców
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7.1   Problem picia alkoholu przez m odzie  
w rodowisku szkolnym  - w ocenie  rodziców

Co trzeci z rodziców uczniów szóstych klas szkó podstawowych uwa a, e picie alkoholu
jest powa nym problem w szkole, w której uczy si ich dziecko (35,9% - suma odpowiedzi
„zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). Odsetek ten nieznacznie wi kszy w grupie rodziców
starszej m odzie y – uczniów klas I i III gimnazjum. Oko o 40% spo ród nich twierdzi, e to
powa ny problem w szkole (40,9% oraz 39,9%).
Odmiennego zdania jest 40% rodziców „szóstoklasistów” i niemal co trzeci rodzic gimnazjalisty
(30,3% - w kl. I oraz 31,7% w kl. III). Porównuj c te wyniki do wyników bada z 2007 r.
mo emy zauwa jedn istotn pozytywn zmian . Dotyczy ona opinii rodziców
„trzecioklasistów”, którzy w obecnych badaniach (w 2011 r.) znacznie rzadziej ni 4 lata temu
wskazywali problem picia alkoholu przez m odzie ucz si w szkole, do której chodzi tak e
si ich dziecko. W 2007 prawie po owa badanych rodziców (48,5%) uwa a, e jest to
powa ny problem a obecnie (w 2011 r.) nieco mniej ni 2/5 (39,9%). Zdecydowanie wzros a
te grupa rodziców, którzy stwierdzili, e picie alkoholu przez m odzie nie jest problemem w tej
szkole (w 2007 r. – 18,1% a w 2011 r. – 31,7%). Nale y jednak doda , i to wy cznie
subiektywne odczucia rodziców, które nie maj adnej empirycznej podstawy.

Czy picie alkoholu przez m odzie  to powa ny problem w szkole, 
w której uczy si  Pa stwa syn/córka?

Wykres 20: Czy picie napojów alkoholowych przez m odzie to powa ny problem w szkole, w której
uczy si Pani/Pana dziecko?

29,6% 35,2%
29,3%

6,3%
5,7%

10,6%

23,9%
28,7% 28,5%

24,6%

24,6% 26,8%

15,5%
5,7% 4,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Klasa 6 SP N= 142 Klasa 1 G N=122 Klasa 3 G N= 123

zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzie raczej nie zdecydowanie nie



MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

50

7.2  Problem u ywania narkotyków przez m odzie   
w rodowisku szkolnym - w ocenie rodziców

Podobnie jak w przypadku picia alkoholu przez m odzie , równie w sprawie u ywania
narkotyków, co trzeci rodzic w ka dej z badanych grup uczniów uwa a, e jest to powa ny
problem w szkole, w której uczy si jego dziecko (33,8% - rodziców „szóstoklasistów”, 37,7% -
rodziców uczniów I klas gimnazjum i 31,8% - rodziców uczniów III klas gimnazjum).
Procentowanie oparte na zsumowaniu odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”.

Prawie po owa rodziców uczniów szóstych klas SP (45,1%) jest zdania, e u ywanie
narkotyków nie jest powa nym problemem w szkole, do której ucz szcza ich dziecko. Odsetek
ten istotnie spada w ród rodziców gimnazjalistów rednio tylko co trzeci rodzic polickich
gimnazjalistów uwa a, e narkotyki w szkole ich dziecka - to nie jest powa ny problem
(odpowiednio: 29,5% rodziców „pierwszoklasistów” i 35,7% rodziców „trzecioklasistów”). Podobne
odsetki badanych rodziców odpowiadaj w tej sprawie „nie wiem”. Jedyn istotn zmian , jaka
pojawi a si w tym kontek cie w porównaniu z wynikami bada z 2007 r. jest istotne zwi kszenie
si odsetka rodziców uczniów III klas gimnazjum, którzy uwa aj e narkotyki nie s
powa nym problemem w szkole, w której uczy si ich dziecko. W 2007 r. uwa tak co czwarty
rodzic w tej grupie badanych (25,8%) a obecnie (2011 r.) takiego zdania jest co trzeci (35,7%).

Wysokie odsetki badanych rodziców, którzy uwa aj , i narkotyki s powa ny problem
odnosz cy si równie do „szko y, w której uczy si ich dziecko” – s wa nym sygna em zarówno
dla szko y, jak i dla lokalnego samorz du, którego nie wolno zlekcewa .

Czy u ywanie narkotyków przez m odzie  to powa ny problem w szkole, 
w której uczy si  Pa stwa syn/córka?
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Wykres 21: Czy u ywanie narkotyków przez m odzie to powa ny problem w szkole, w której uczy si
Pani/Pana dziecko?



MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

51

7.3.  Rozpowszechnienie  palenia  papierosów 
ród  uczniów  - w ocenie rodziców

Niemal 45% rodziców „szóstoklasistów” uwa a, e w klasie, do której chodzi ich dziecko
aden z uczniów nie pali jeszcze papierosów. Wynik ten jest istotnie wy szy w porównaniu

z wynikiem uzyskanym w identycznym badaniu w 2007 r. Wówczas uwa tak jedynie co
czwarty rodzic z tej grupy (25,5%). Ponad po owa badanych w tej populacji jest zdania, e
w „ich” klasie pali jedynie kilku uczniów.

Wraz z wiekiem uczniów znacz co zmniejsza si odsetek rodziców, którzy twierdz e
w klasie, w której uczy si ich dziecko nikt nie pali papierosów. W grupie rodziców uczniów I klas
gimnazjum tak opini wyra a jedynie co dziesi ty badany (10,6%). Niemal tyle samo (9,7%)
uwa a, e pali mniej wi cej po owa uczniów. Zdecydowana wi kszo – prawie 70% - jest
zdania, e w klasie jest kilku uczniów pal cych papierosy. Niepokoj cy jest g os niemal 10%
rodziców, z których po owa uwa a, e po papierosy si ga wi kszo uczniów (5,3%)
a druga po owa, e robi to wszyscy lub prawie wszyscy (4,5%). Porównuj c te wyniki
z wynikami bada z 2007 r. mo emy odnotowa wyra ne zwi kszenie si odsetka
rodziców, którzy uwa aj e w „ich” klasie pali wi kszo lub prawie wszyscy (w 2007 r. – 1,7%
za w 2011 r. – 9,8%). Co ósmy rodziców ucznia III klasy gimnazjum (13%) twierdzi, e osób
pal cych w klasie, w której uczy si ich dziecko jest wi kszo lub prawie wszyscy. Niemal tyle
samo jest zdania, e pali po owa klasy a 2/3 rodziców, e tylko kilku uczniów. Jak jest naprawd ?
– przekonajmy si czytaj c raport z bada odzie y.

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, której uczy si  Pani/Pana dziecko - pali papierosy? 

Wykres 22: Rozpowszechnienie palenia papierosów w klasie- opinie rodziców
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7.4.  Rozpowszechnienie  picia  alkoholu  w ród  
uczniów - w ocenie rodziców

Prawie 3/4 rodziców „szóstoklasistów” (71,9%) uwa a, e w klasie, do której chodzi ich
dziecko aden z uczniów nie pije alkoholu. Wynik ten jest istotnie wy szy w porównaniu
z wynikiem uzyskanym w identycznym badaniu w 2007 r. (54,7%). Co czwarty rodzic z tej grupy
(26,6%) jest zdania, i napoje alkoholowe pije kilku uczniów w klasie. Wraz z wiem
nastolatków istotnie zmniejsza si odsetek rodziców, którzy twierdz e w klasie, w której uczy
si ich dziecko aden z uczniów nie pije alkoholu. W grupie rodziców uczniów I klas gimnazjum
tak opini wyra a co trzeci badany (35,8%) a w ród rodziców „trzecioklasistów” jedynie co ósmy
(12,5%). Jednocze nie wyra nie wzrasta populacja rodziców, którzy uwa aj e w klasie ich
dziecka pije alkohol kilku uczniów (w I kl. gimnazjum – 55,7% a w ród „trzecioklasistów” – 64,3%).

Co ósmy badany w grupie rodziców uczniów III klas gimnazjum jest zdania, e w
klasie, do której chodzi jego dziecko alkohol pije mniej wi cej po owa uczniów (13,4%).
Najbardziej niepokoj ce s opinie rodziców, którzy przyznaj , i w „ich” klasie si ga po alkohol
wi kszo lub prawie wszyscy uczniowie. W ród rodziców „pierwszoklasistów” taki pogl d
wyrazi o 5,7% badanych za w grupie rodziców uczniów ko cz cych edukacj w gimnazjum czyli
„trzecioklasistów” prawie co dziesi ty (9,8%). Ten ostatni wynik jest istotnie ni szy od wyniku
bada z 2007 r. kiedy to podobn opini przedstawi o ponad 2-krotnie wi cej rodziców w tej
grupie badanych – 20%. Mo e to by sygna em pozytywnych zmian w tym zakresie.

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, której uczy si  Pani/Pana dziecko - pije alkohol? 

Wykres 23: Rozpowszechnienie picia alkoholu w klasie - opinie rodziców
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7.5.  Rozpowszechnienie  upijania  si    w ród  
uczniów  - w ocenie rodziców

Niemal 90% rodziców „szóstoklasistów” (88,3%) uwa a, e w klasie, do której chodzi ich
dziecko aden z uczniów nie upija si alkoholem. Co dziesi ty rodzic z tej grupy (10,9%) jest
zdania, i upija si kilku uczniów w klasie. Wraz z wiem nastolatków zmniejsza si odsetek
rodziców, którzy twierdz e w klasie, w której uczy si ich dziecko aden z uczniów si nie upija.
W grupie rodziców uczniów I klas gimnazjum tak opini wyra a ponad 2/3 badanych (69,6%)
a w ród rodziców „trzecioklasistów” prawie po owa (46,5%). Jednocze nie istotnie wzrasta grupa
rodziców, którzy uwa aj e w klasie ich dziecka upija si kilku uczniów (w I kl. gimnazjum –
25,4% a w ród „trzecioklasistów” – 44,5%).

Oko o 1% rodziców „szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów I klas gimnazjum jest
zdania, e w klasie, do której chodzi ich dziecko upija si mniej wi cej po owa uczniów.

Najbardziej niepokoj ce s opinie rodziców, którzy przyznaj , i w „ich” klasie upija si
wi kszo lub prawie wszyscy uczniowie. W ród rodziców „pierwszoklasistów” taki pogl d
wyrazi o 4% badanych za w grupie rodziców uczniów ko cz cych edukacj w gimnazjum czyli
„trzecioklasistów” 5%. Ten ostatni wynik jest niemal identyczny z wynikami bada z 2007 r.
kiedy to podobn opini przedstawi o 4,8% rodziców w tej grupie badanych.

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, której uczy si  Pani/Pana dziecko - upija si  alkoholem? 

Wykres 24: Rozpowszechnienie upijania si w klasie- opinie rodziców

88,3%

69,6%

46,5%

10,9%

25,4%

44,5%

0,8%

1,0%
4,0%

2,0% 4,0%2,0% 1,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Klasa 6 SP N= 128 Klasa 1 G N=102 Klasa 3 G N= 101

nikt kilku mniej wi cej po owa wi kszo prawie wszyscy lub wszyscy



MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

54

7.6.   Eksperymentowanie  z  narkotykami   w ród  
uczniów  - w ocenie rodziców

Podobnie jak w przypadku upijania si prawie 90% rodziców „szóstoklasistów” (86,7%)
stwierdzi o, i w klasie, do której chodzi ich dziecko aden z uczniów nie spróbowa jeszcze
narkotyków. Co ósmy badany rodzic z tej grupy (13,3%) jest zdania, i narkotyków
spróbowa o ju kilku uczniów w klasie.

W klasach gimnazjalnych eksperymentowanie z narkotykami zdarza si znacznie cz ciej.
Zauwa aj to tak e rodzice badanych gimnazjalistów. Co trzeci rodzic „pierwszoklasisty”
(33,7%) przyznaje, i w klasie jego dziecka kilku uczniów mia o ju kontakt z narkotykami
a 3% twierdzi, e takich uczniów jest po owa a nawet wi cej. Jednocze nie prawie 2/3
badanych rodziców (63,4%) uwa a, aden z uczniów w klasie „ich” dziecka nie próbowa
jeszcze narkotyków.

W grupie rodziców uczniów trzecich klas gimnazjum ponad po owa badanych (52,6%)
uzna a, e w klasie, w której uczy si ich syn lub córka narkotyków próbowa o ju kilka
osób a ponad 5% - stwierdzi o, e si gn a po nie wi kszo lub prawie wszyscy uczniowie.
Innego zdania jest ponad 2/5 badanych. Uwa aj oni, aden z uczniów w klasie, do której
chodzi ich dziecko nie mia jeszcze kontaktów z narkotykami.

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, której uczy si  Pani/Pana dziecko
- spróbowa o narkotyków? 

Wykres 25: Rozpowszechnienie eksperymentowania z narkotykami si w klasie- opinie rodziców
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7.7.  Rozpowszechnienie u ywania narkotyków  
ród  uczniów - w ocenie rodziców

Ponad 90% rodziców uczniów szóstych klas szkó podstawowych (93,8%) uwa a, e
w klasie, w której uczy si ich syn lub córka aden z uczniów nie bierze jeszcze narkotyków.
Jedynie 6% badanych w tej grupie stwierdzi o, i kilku uczniów u ywa ju narkotyków.
W grupie rodziców gimnazjalistów opinie dotycz ce u ywania narkotyków przez kolegów
i kole anki z klasy, do której chodzi ich dziecko zdarza y si znacznie cz ciej. Co siódmy rodzic
ucznia I klasy gimnazjum (14%) by zdania, e w klasie jego dziecka jest kilku uczniów

ywaj cych narkotyki. Warto zauwa , i odsetek ten jest ponad 2-krotnie wy szy ni
w grupie rodziców „szóstoklasistów”.

W grupie rodziców uczniów trzecich klas gimnazjum co czwarty badany (26,2%)
stwierdzi e w klasie, w której uczy si jego dziecko po narkotyki si ga ju kilka osób a 4,3% -
uzna o, e u ywa ich wi kszo lub prawie wszyscy uczniowie. Trudno jest rozstrzygn , jakie
mog by powody takich opinii i w jakim stopniu opieraj si one na wiedzy lub faktach, które nie

znane zdecydowanej wi kszo ci rodziców. Warto aby wyniki te sta y si punktem wyj cia do
merytorycznej debaty w gronie rodziców – oczywi cie z udzia em specjalisty w tym zakresie -
przygotowuj cej ich do powa nej rozmowy na temat narkotyków ze swoimi dzie mi.

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, której uczy si  Pani/Pana dziecko - u ywa narkotyków ? 
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Wykres 26: Rozpowszechnienie u ywania narkotyków w klasie- opinie rodziców
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7.8.  Rozpowszechnienie u ywania  dopalaczy 
ród  uczniów  - ocenie rodziców 

rednio co dziesi ty rodzic „szóstoklasisty” (10,1%) uwa a, e w klasie, do której
chodzi jego dziecko jest kilka osób u ywaj cych dopalaczy. Zdarzaj si równie
pojedyncze g osy (0,8%) wskazuj ce, e po dopalacze si ga mniej wi cej po owa uczniów
z klasy.

Analizuj c wyniki bada ród rodziców gimnazjalistów nale y podkre li istotny
statystycznie wzrost odsetka respondentów z III klas gimnazjum, którzy uwa aj e po
dopalacze si ga kilka osób w klasie ich dziecka w porównaniu z rodzicami
„pierwszoklasistów”. W populacji rodziców uczniów z pierwszych klas gimnazjum rednio
co szósty badany (15,8%) przyzna , i w klasie jego dziecka kilka osób si ga po
dopalacze, a w grupie rodziców „trzecioklasistów” takiego samego zdania by ju co trzeci
badany (35,8%).

Niepokoj ce s równie opinie – cho wyra ane przez znacznie mniejsz grup
badanych rodziców – e po dopalacze w trzecich klasach gimnazjum si ga mniej wi cej
po owa a nawet wi kszo lub prawie wszyscy uczniowie. Takiego zdania jest 4,4%
rodziców uczniów w tej frakcji wiekowej.

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, której uczy si  Pani/Pana dziecko  u ywa dopalaczy? 

Wykres 27: Rozpowszechnienie u ywania dopalaczy w klasie - opinie rodziców
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7.9.   Rozpowszechnienie u ywania  substancji 
psychoaktywnych  w ród  uczniów 
- w ocenie  rodziców

Bior c pod uwag wysok spójno odpowiedzi udzielonych przez badanych na pytania
dotycz ce rozpowszechnienia u ywani ró nych substancji psychoaktywnych przez uczniów
w klasie ich dziecka, utworzono zmienn pn. Rozpowszechnienie u ywania substancji
psychoaktywnych w ród uczniów w ocenie rodziców, sumuj c punkty wyliczone na podstawie
odpowiedzi na pytania ankiety dotycz ce oceny rozpowszechnienia palenia, picia alkoholu, upijania
si , eksperymentowania z narkotykami, u ywania narkotyków oraz dopalaczy w klasie.

Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla utworzonej skali wynosi 0,947. Zmienna mo e
przyjmowa warto ci od 6-30, rednia warto w klasach 6 SP M=7,28, SD=1,7; w klasach 1 G
M=9,36, SD=3,97, w klasach 3 G M=10,76, SD=3,84. W pierwszej kolejno ci analizowano zwi zek
pomi dzy ocen rozpowszechnienia u ywania substancji psychoaktywnych w klasie i wiekiem
uczniów, o których pytano w badaniu. Stwierdzono istotny statystycznie zwi zek pomi dzy tymi
zmiennymi. Rodzice uczniów starszych oceniali wy ej rozpowszechnienie u ywania
substancji w klasie, w której uczy si ich dziecko ni rodzice uczniów m odszych.

Odnotowano tak e w klasach 6 SP zwi zek pomi dzy p ci badanych a ocena
rozpowszechnienia u ywania substancji psychoaktywnych w ród uczniów. Wy ej oceniali to
rozpowszechnienie ojcowie.

Ocena rozpowszechnienia u ywania substancji psychoaktywnych w klasie
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Wykres 28: Ocena rozpowszechnienia u ywania substancji psychoaktywnych w klasie a wiek uczniów.
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7.10.  U ywanie substancji psychoaktywnych  
ród  uczniów  w  ocenie  rodziców   

– porównanie  z  wynikami  bada   z  2007 roku

W grupie rodziców uczniów szóstych klas szkó podstawowych nie odnotowano opinii
wskazuj cych, i wi kszo lub prawie wszyscy uczniowie w klasie pal papierosy.

ród rodziców uczniów pierwszych klas gimnazjum odsetek osób przekonanych, i
w klasie, do której chodz ich dzieci pali wi kszo lub niemal wszyscy uczniowie
znacz co zwi kszy si w okresie ostatnich 4 lat. W badaniu przeprowadzonym
w Policach w 2007 r. takiego zdania by o 1,7% respondentów a obecnie (w badaniu z 2011)
uwa a tak ju co dziesi ty rodzic „pierwszoklasisty” (9,8%).

W badaniu z 2007 r. co szósty rodzic „trzecioklasisty” z gimnazjum (18,1%) twierdzi e
wi kszo lub prawie wszyscy uczniowie z klasy, w której uczy si jego dziecko pali papierosy.
W tegorocznym badaniu tak opinie prezentuje co ósmy badany (13%). Nie jest to jednak ró nica
istotna statystycznie.

Odsetki rodziców, którzy  stwierdzili, e w klasie ich dziecka pali papierosy 
WI KSZO  LUB PRAWIE WSZYSCY UCZNIOWIE - rok 2007 i 2011
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Wykres 29: Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, e w klasie ich dziecka papierosy pali wi kszo lub
prawie wszyscy uczniowie – rok 2007 i 2011. .



MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

59

7.10.   U ywanie substancji psychoaktywnych  
ród  uczniów  w  ocenie  rodziców 

– porównanie  z  wynikami  bada   z  2007  roku

Porównuj c wyniki bada zrealizowanych w Policach w 2007 i 2011 r. warto zauwa
istotn zmian w opiniach rodziców uczniów III klas gimnazjum dot. rozpowszechnienia
picia alkoholu przez uczniów. W 2007 r. co pi ty rodzic „trzecioklasisty” uwa , w klasie
do której chodzi jego dziecko wi kszo lub prawie wszyscy uczniowie pij alkohol (20%).
W badaniach przeprowadzonych wiosn 2011 r. podobnego zdania by o ju tylko nieca e 10%
respondentów z tej frakcji badanych (9,8%). Odnotowana ró nica jest istotna statystycznie
i mo e sugerowa zmniejszenie rozpowszechnienia picia napojów alkoholowych w ród cz ci
polickich nastolatków.

W badaniach stwierdzono tak e nieznaczny wzrost odsetka rodziców uczniów I klas
gimnazjum, którzy uwa aj e w klasie ich dziecka wi kszo lub prawie wszyscy koledzy i
kole anki pij alkohol. W 2007 r. uwa o tak mniej ni 1% badanych a obecnie tak opini
prezentuje prawie 6% badanych. Ró nica ta nie jest jednak istotna.

Odsetki rodziców, którzy  stwierdzili, e w klasie ich dziecka pije alkohol 
WI KSZO  LUB PRAWIE WSZYSCY UCZNIOWIE - rok 2007 i 2011
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Wykres 30: Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, e w klasie ich dziecka pije alkohol wi kszo lub
prawie wszyscy uczniowie – rok 2007 i 2011. .
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7.10.  U ywanie substancji psychoaktywnych  
ród  uczniów  w  ocenie  rodziców   

– porównanie  z  wynikami  bada   z  2007 roku

W opinii rodziców polickich nastolatków nie odnotowano adnych widocznych zmian
w zakresie rozpowszechniania si zjawiska upijania si odzie y. Podobnie jak przed
czteroma laty równie w tegorocznych badaniach ok. 5% rodziców uczniów III klas gimnazjum
stwierdzi o, i w klasie, w której uczy si ich dziecko wi kszo lub prawie wszyscy uczniowie
upijaj si .

W grupie rodziców uczniów I klas gimnazjum w 2011 r. odnotowano 4% opinii
mówi cych, i wi kszo lub prawie wszyscy koledzy i kole anki z klasy, do której chodzi syn
lub córka badanego upija si . Chocia w badaniach z 2007 r. w ogóle nie odnotowano takich
pogl dów ró nica ta nie jest istotna.

Odsetki rodziców, którzy  stwierdzili, e w klasie ich dziecka upija si  alkoholem 
WI KSZO  LUB PRAWIE WSZYSCY UCZNIOWIE - rok 2007 i 2011

Wykres 31: Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, e w klasie ich dziecka upija si wi kszo lub
prawie wszyscy uczniowie – rok 2007 i 2011. .
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7.10.  U ywanie substancji psychoaktywnych  
ród  uczniów  w  ocenie  rodziców   

– porównanie  z  wynikami  bada   z  2007  roku

Porównuj c opinie badanych rodziców w sprawie eksperymentowania przez m odzie z
narkotykami usuni to z podstawy procentowania odpowiedzi „nie wiem”, które odnotowywano
w 2007 r. Dzi ki takiemu zabiegowi porównanie wyników bada z 2007 i 2011 r. sta o si
bardziej precyzyjne.

Porównuj c wyniki wspomnianych bada warto zauwa istotne ró nice w opiniach
rodziców, którzy stwierdzili, i w klasie ich dziecka jest kilku uczniów próbuj cych narkotyki. W
grupie rodziców „szóstoklasistów” (SP) nie odnotowano tu adnych znacz cych ró nic. Inaczej
wygl da to w ród rodziców gimnazjalistów. W populacji rodziców „pierwszoklasistów”
odnotowano w tym wzgl dzie istotny wzrost odsetka rodziców, którzy wyrazili taki pogl d –
wzrost z 19,4% (2007) do 33,7% (2011).

Odwrotn sytuacj stwierdzono analizuj c opinie rodziców uczniów klas III gimnazjum.
W 2007 r. niemal 2/3 spo ród nich (64,6%) twierdzi o, i w klasie ich dziecka jest kilka osób
eksperymentuj cych z narkotykami. W tegorocznych badaniach (2011) takiego samego zdania
by a mniej wi cej po owa rodziców (52,6%)/

Odsetki rodziców, którzy  stwierdzili, e w klasie ich dziecka KILKU UCZNIÓW 
EKSPERYMENTOWA O Z NARKOTYKAMI - rok 2007 i 2011

Wykres 32: Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, e w klasie ich dziecka eksperymentuje
z narkotykami wi kszo lub prawie wszyscy uczniowie – rok 2007 i 2011. .

17,3% 19,4%

64,6%

13,3%

33,7%

52,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Klasa 6 SP Klasa 1 G Klasa 3 G

rok 2007

rok 2011



MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

62

7.10.  U ywanie substancji psychoaktywnych  
ród  uczniów  w  ocenie  rodziców 

– porównanie  z  wynikami  bada   z  2007 roku   

Odsetki rodziców, którzy  stwierdzili, e w klasie ich dziecka KILKU UCZNIÓW 
YWA NARKOTYKÓW - rok 2007 i 2011

Wykres 33: Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, e w klasie ich dziecka narkotyków u ywa wi kszo
lub prawie wszyscy uczniowie – rok 2007 i 2011.
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W opiniach rodziców dotycz cych u ywania narkotyków – w adnej z badanych frakcji -
nie odnotowano istotnych zmian w ci gu ostatnich 4 lat. Wyniki bada z 2007 i 2011 r. nie
ró ni si w tym wzgl dzie w sposób istotny statystycznie.

Utrzymuje si tendencja spadkowa odnotowana tak e w poprzednim wykresie dot.
eksperymentowania z narkotykami, wskazuj ca i w grupie rodziców „trzecioklasistów” nieco
zmniejsza si odsetek rodziców, którzy uwa aj , i w klasie do której chodzi ich dziecko kilku
uczniów bierze narkotyki.
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8. Problem przemocy 
- opinie rodziców
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8.1.   Rozpowszechnienie  przemocy  w  szkole  
- w ocenie rodziców

Czy agresja i przemoc pomi dzy uczniami to powa ny problem w szkole, 
w której uczy si  Pa stwa syn/córka?

Wykres 34: Czy przemoc i agresja pomi dzy uczniami to powa ny problem w szkole, w której
uczy si Pani/Pana dziecko?

36,6% 32,0% 31,7%

16,9%
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9,8%

15,5%

18,0%
21,1%

26,1% 29,5%
27,6%
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0,0%
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100,0%

Klasa 6 SP N= 142 Klasa 1 G N=122 Klasa 3 G N= 123

zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzie raczej nie zdecydowanie nie

Analizuj c skal i nasilenie zjawiska przemocy rówie niczej w szkole ponad po owa
rodziców uczniów szóstych klas szkó podstawowych uzna a, e jest to powa ny problem
w szkole, w której uczy si ich dziecko (53,5% - suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej
tak”). Przeciwnego zdania by co trzeci rodzic w tej grupie badanych (31%), a co szósty nie mia
w tej kwestii wyrobionego pogl du i wybiera odpowied „trudno powiedzie ” (15,5%).

ród rodziców uczniów I klas gimnazjum odnotowano nieco ni szy odsetek
respondentów, którzy stwierdzili, i przemoc w ród m odzie y stanowi powa ny problem
w szkole ich dziecka (49,2%). Najmniej tego typu opinii pojawi o si w grupie rodziców
„trzecioklasistów” ko cz cych nauk w gimnazjum (41,5%). rednio co pi ty rodzic
gimnazjalisty – w obu badanych frakcjach – mia powa ne w tpliwo ci, jak odpowiedzie na to
pytanie i wybiera odpowied „trudno powiedzie ” (odpowiednio: 18% i 21,1%).

Odsetek rodziców gimnazjalistów, którzy s zdania, i przemoc rówie nicza w szkole,
w której uczy si ich dziecko nie jest powa nym problemem jest podobny do tego, jaki
odnotowano w grupie rodziców „szóstoklasistów” i wynosi odpowiednio – 32,8% w kl. I gimnazjum
oraz 37,4% w kl. III.
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8.1.   Rozpowszechnienie  przemocy  w  szkole  
- w ocenie rodziców.
Porównanie  z  wynikami  bada   z  2007  r.

Czy agresja i przemoc pomi dzy uczniami to powa ny problem w szkole, 
w której uczy si  Pa stwa syn/córka?

Wykres 35: Czy przemoc i agresja pomi dzy uczniami to powa ny problem w szkole, w której uczy si
Pani/Pana dziecko? - porównanie wyników bada z 2007 i 2011 r. - w kl. 3 gimnazjum

Porównuj c wyniki tegorocznych bada (2011) do wyników podobnych bada
przeprowadzonych w Policach w 2007 r. mo emy zauwa bardzo istotn pozytywn
zmian w opiniach rodziców uczniów III klas gimnazjum nt. problemu przemocy
rówie niczej w szkole, w której uczy si ich dziecko.

W 2007 r. prawie 3/5 badanych w tej grupie rodziców (57,2%) stwierdzi o, e przemoc
i agresja pomi dzy uczniami jest powa nym problemem w szkole ich dziecka. Obecnie tak opini
prezentuje oko o 2/5 respondentów (41,5%) w tej frakcji badanych, co faktycznie oznacza
istotne statystycznie zmniejszenie si wspomnianej grupy o ponad ¼ (27,4%).

Jednocze nie zdecydowanie wzros a populacja rodziców – z 15,2% w 2007 r. do 37,4%
w 2011 r. - przekonanych, przemoc rówie nicza, nie jest powa nym problemem w
szkole, do której chodzi ich dziecko. Tak istotna zmiana – w tak wa nej kwestii – jest z
pewno ci spowodowana ró nymi czynnikami, zarówno dzia aniami jakie podj y szko y, jak i
programami profilaktycznymi realizowanymi w rodowisku lokalnym.
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8.2.  Problem  agresji  i  przemocy  ze  strony 
nauczycieli  - w ocenie rodziców

Rzeczywista skala zjawiska przemocy i agresji nauczycieli wobec uczniów w szkole
jest trudna do oszacowania. Kwestii tej zazwyczaj towarzysz du e emocje, które mog
mie wp yw na ostateczn ocen tego problemu. Nawet pojedyncze przypadki przemocy
i agresji ze strony nauczycieli mog sugerowa e jest to powa ny problem w szkole.
Prawdopodobnie znacznie cz ciej mamy tu do czynienia z przemoc psychiczn i w tym
kontek cie postrzegaj równie badani przez nas rodzice polickich nastolatków.

Prawie co trzeci rodzic „szóstoklasisty” (30,3%) i co czwarty rodzic gimnazjalisty
(odpowiednio: 26,3% w kl. I oraz 25,2% w kl. III) uwa a, i przemoc wobec uczniów ze strony
nauczycieli to powa ny problem w szkole, do której chodzi ich dziecko. W porównaniu
z wynikami bada sprzed 4 lat odnotowano niewielki wzrost odsetka rodziców
„szóstoklasistów”, którzy stwierdzili, i w szkole ich dziecka przemoc i agresja nauczycieli wobec
uczniów jest powa nym problemem. W 2007 r. uwa o tak 22,7% badanych a obecnie tj. w
badaniu zrealizowanym w 2011 r. - 30,3% rodziców. Jedynie co ósmy respondent (12%) nie mia
w tej sprawie wyrobionego zdania i wybra odpowied „trudno powiedzie ”.

Wi kszo rodziców w ka dej z badanych przez nas grup mia a w tej kwestii odmienne
zdanie. Ponad po owa z nich stwierdzi a, i wskazane powy ej zjawisko nie jest powa nym
problem w szkole, w której uczy si ich dziecko (odpowiednio: 57,7% w kl. VI szkó
podstawowych, 53,3% w kl. I gimnazjum oraz 57,7% w kl. III gimnazjum).

Czy agresja i przemoc ze strony nauczycieli to powa ny problem w szkole, 
w której uczy si  Pa stwa syn/córka?

Wykres 36: Czy przemoc i agresja ze strony nauczycieli to powa ny problem w szkole, w której uczy
si Pani/Pana dziecko?
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8.3.  Do wiadczenia ofiar przemocy w szkole
- perspektywa rodziców

Najbardziej rozpowszechnion form przemocy w szkole jest przemoc werbalna.
Niemal po owa rodziców szóstoklasistów (47,9%) i co trzeci rodzic gimnazjalisty (35,5% w kl. I
oraz 35,3% w kl. III) przyznaje, e jego dziecko – w ci gu ostatnich 12 miesi cy – wielokrotnie
do wiadczy o wulgarnych okre le ze strony swoich kolegów lub kole anek.

Co czwarty ww. rodzic przyznaje równie , i jego dziecko by o ofiar przemocy
psychicznej, jak jest „gro ba pobicia” oraz „ owne zastraszanie” (odpowiednio: 24% w klasach
6 SP i 28% w kl. 3 gimnazjum).

„Celowe uderzenie lub pobicie” w opinii badanych rodziców znacznie cz ciej przydarza
si odzie y szkó podstawowych (19%) ni gimnazjalistom (odpowiednio: 9% w kl. pierwszych
i 11% w kl. trzecich). Do typow form przemocy cz sto wyst puj ród m odszych
uczniów jest „celowe popychanie i wywracanie”. A 2/5 rodziców uczniów 6 klas szkó
podstawowych przyznaje, i ich dziecko do wiadczy o w ostatnim roku tej formy przemocy
(40%). W gimnazjach takie sytuacje – w opinii rodziców – zdarzy y si co pi temu
„pierwszoklasi cie” (18%) i co czwartemu uczniowi, którzy ko czy nauk w gimnazjum
(„trzecioklasista”) – 25%.

Inn form przemocy, która do cz sto zdarza si ród dorastaj cych nastolatków jest
namawianie do ró nych nie chcianych zachowa np. picia alkoholu, palenia tytoniu, u ywania
narkotyków a tak e nak anianie (czasem pod gro ) do zakupu ww. produktów.

ród rodziców uczniów 6 klas polickich „podstawówek” jedynie co dziesi ty badany
przyzna e jego dziecko by o w ci gu ostatniego roku namawiane przez kolegów do palenia
papierosów (9%) ale a 31% nie mia o w tej sprawie wyrobionego zdania (wskazuj c odpowied
„nie wiem”). W pierwszych klasach gimnazjum opinie rodziców by y bardzo zbli one do tych ze
szkó podstawowych, przy czym nieco wi cej osób deklarowa o „brak orientacji” w wielu
wa nych sprawach np. namawianiu do u ywania narkotyków.

Zdecydowane ró nice pojawiaj si ród rodziców uczniów 3 klas gimnazjum. Tylko
po owa z nich by a przekonana, e ich dziecko w ostatnim roku nie by o namawiane do picia
alkoholu i palenia papierosów. Co siódmy stwierdzi e jego syn/córka maj za sob takie
do wiadczenia (15%). W przypadku papierosów odsetek ten jest jeszcze wi kszy (25%). Kilka
procent by o tak e zmuszanych do kupna alkoholu i papierosów
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8.3  Do wiadczenia ofiar przemocy w szkole
- perspektywa rodziców 
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Wykres 37: Ró ne formy przemocy do wiadczane przez dzieci w szkole
– deklaracje rodziców uczniów klas 6 SP
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8.3  Do wiadczenia ofiar przemocy w szkole
- perspektywa rodziców 

Ile razy w ci gu ostatnich 12 miesi cy Pani/Pana dziecko do wiadczy o której  z wymienionych 
sytuacji ze strony innego ucznia lub uczniów na ternie szko y ?
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Wykres 38: Ró ne formy przemocy do wiadczane przez dzieci w szkole
– deklaracje rodziców, klasy 1 G
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8.3  Do wiadczenia ofiar przemocy w szkole
- perspektywa rodziców 

Ile razy w ci gu ostatnich 12 miesi cy Pani/Pana dziecko do wiadczy o której  z wymienionych 
sytuacji ze strony innego ucznia lub uczniów na ternie szko y ?
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Wykres 39: Ró ne formy przemocy do wiadczane przez dzieci w szkole
– deklaracje rodziców, klasy 3 G
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8.4.  Stosunek rodziców do ró nych form agresji 
i przemocy 

Jednym z istotnych elementów badania jest poznanie opinii rodziców nastolatków
dotycz cych ró nych aspektów zjawiska przemocy. W tym celu zaprezentowali my badanym
rodzicom kilka popularnych stwierdze , które pozwalaj przekona si w jakim stopniu akceptuj
oni przemoc, jako sposób rozwi zywania konfliktów oraz jak wielu z nich bagatelizuje ró ne
przejawy przemocy traktuj c je, jako sta y element otaczaj cej nas rzeczywisto ci. Wp yw
rodziców na postawy i zachowania dzieci wydaje si oczywisty, dlatego tak wa ne jest aby lepiej
pozna i zrozumie ich pogl dy w tym zakresie.

Pierwsza z opinii dotyczy a przyzwolenia na stosowanie si y lub gró b w celu
rozwi zywania konfliktów rednio ¾ badanych rodziców – w ka dej z grup obj tych
badaniem - nie zgodzi o si z tym pogl dem. Suma odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”
w poszczególnych frakcjach wynosi a: 75,3% rodziców „szóstoklasistów”, 73,8% rodziców
uczniów 1 kl. gimnazjum oraz 77,2% rodziców uczniów 3 kl. gimnazjum. Odmiennego zdania by
co dziesi ty badany rodzic gimnazjalisty, który przyzna racj takiej opinii (odpowiednio: 9,8% i
10,6%) oraz co dwunasty rodzic „szóstoklasisty” (8,4%). Zastanawiaj cy jest wysoki odsetek
osób, które nie wiedz jak odpowiedzie na to pytanie (ok. 20% w ka dej z badanych grup).
Uzyskane wyniki s podobne do tych, jakie odnotowano w badaniach zrealizowanych w 2007 r.

Druga analizowana kwestia dotyczy tzw. „szkolnych przepychanek” (podstawiania
nóg kolegom, podgl dania itp.), które s jedn z cz stych form zn cania si i o mieszania

abszych kolegów. Co trzeci badany rodzic – w ka dej z analizowanych frakcji – przyznaje, e
„s to tylko niem dre arty i nie nale y ich wyolbrzymia ” (33,7% - rodziców
„szóstoklasistów”, 32,8% rodziców uczniów 1 klas gimnazjum oraz 34,1% rodziców
gimnazjalistów ucz cych si w kl. trzecich). Ponad 2/5 respondentów (43-47%) nie akceptuje
takich postaw (najwi cej jest ich w grupie rodziców „szóstoklasistów” – 47,2%). Co czwarty
rodzic „pierwszoklasisty” z gimnazjum (24,6%) i co pi ty (19,7% i 21, 1%) w dwóch pozosta ych
frakcjach (klasy 6 SP oraz kl. 3 gimnazjum) - nie ma w tej sprawie jasno ci.

Ponad 80% badanych rodziców „szóstoklasistów” nie zgadza si z pogl dem, e
„nauczycielowi mog czasem pu ci nerwy i mo e wyzwa lub uderzy ucznia” (81%).
W gimnazjach odsetki te s nieco ni sze – 71,3% w klasach pierwszych oraz 72,4% w klasach
trzecich. Przeciwnego zdania jest rednio co dziesi ty rodzic „szóstoklasisty” ze SP (9,9%)
i ucznia kl. III ko cz cego nauk w gimnazjum (8,1%). Zaskakuj co du y odsetek tego typu
opinii odnotowano w grupie rodziców uczniów pierwszych klas gimnazjum (17,2%).
Rodzice m odszych gimnazjalistów wydaj si zaskakuj co tolerancyjni dla agresywnych
zachowa nauczycieli. Wysoki wydaje si tak e odsetek rodziców „trzecioklasistów”
z gimnazjum, którzy nie wiedz , jak odpowiedzie na to pytanie (19,5%). Warto tak e zauwa
istotn zmian , jaka nast pi a w tej grupie respondentów w stosunku do wyników bada z 2007r.
W badaniu przeprowadzonym w 2011 r. istotnie statystycznie zmniejszy a si populacja
rodziców „trzecioklasistów” akceptuj cych agresywne zachowania nauczyciela („któremu
czasem mog pu ci nerwy”). W 2007 r. co pi ty badany w tej grupie (21,9%) zgadza si z
tak tez , obecnie (2011 r.) tak opini wyra a co dwunasty – 8,1%.
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8.4.  Stosunek rodziców do ró nych form agresji 
i przemocy 

Oko o 60% rodziców badanych uczniów – w ka dej z badanych grup - odrzuca
pogl d, i yjemy w czasach ostrej rywalizacji i ci, którzy sobie nie radz , musz liczy
tylko na siebie” (odpowiednio: 58,4% w SP oraz 63,1 w kl. 1 G i 57,7% w kl. 3 G). Co czwarty
rodzic ucznia 6 klasy SP (25,3%) i co pi ty rodzic gimnazjalisty zgadza si w cytowan powy ej
opini (19,7% oraz 22,8%). Od 16-20% nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania i wybiera
odpowied „trudno powiedzie ”.

Szczególnie interesuj ca w tym kontek cie wydaje si zmiana odnotowana
w porównaniu do wyników identycznych bada , zrealizowanych w Policach w 2007 r.
W grupie rodziców uczniów ko cz cych edukacj w gimnazjum (klasy trzecie) w sposób
istotny statystycznie zmniejszy si odsetek rodziców, którzy zgadzaj si z opini , i

yjemy w czasach ostrej rywalizacji i ci, którzy sobie nie radz , musz liczy tylko na
siebie”. W 2007 r. odnotowano prawie 2/5 takich opinii (39,1%) za w obecnych badaniach
w 2011 r. taki pogl d prezentowa co czwarty rodzic (22,8%).

Nie ulega w tpliwo ci, i takie pogl dy rodziców maj istotny wp yw na pogl dy i postawy
odych ludzi ucz c ich tak e tego, e w yciu trzeba ostro walczy o swoje miejsce i nie nale y

przejmowa si abszymi. To dobry punkt wyj cia do powa nej dyskusji na temat profilaktyki
przemocy w szkole.
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8.4.  Stosunek rodziców do ró nych form agresji 
i przemocy 

W jakim stopniu zgadza si  Pan/Pani z nast puj cymi stwierdzeniami? 

Wykres 40: Akceptacja agresji i przemocy w ród rodziców - klasy 6 SP
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8.4.  Stosunek rodziców do ró nych form agresji 
i przemocy 

W jakim stopniu zgadza si  Pan/Pani z nast puj cymi stwierdzeniami? 

Wykres 41: Akceptacja agresji i przemocy w ród rodziców - klasy 1 G
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8.4. Stosunek rodziców do ró nych form agresji i 
przemocy 

W jakim stopniu zgadza si  Pan/Pani z nast puj cymi stwierdzeniami? 

Wykres 42: Akceptacja agresji i przemocy w ród rodziców - klasy 3 G
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8.4.  Stosunek rodziców do ró nych form agresji i 
przemocy 

Nast pna grupa pogl dów analizowanych w badaniu dotyczy postaw rodziców wobec
przemocy rówie niczej, jej róde i przejawów. Bardzo kontrowersyjne i silnie ró nicuj ce
badanych respondentów okaza o si pytanie dotycz ce stereotypu wygl du wspó czesnej
dziewczyny, która swoim strojem i wygl dem rzekomo prowokuje innych do zaczepek
i wulgarnych zachowa i je li spotka j co przykrego, to sama jest sobie winna.

W badaniu odnotowano istotne ró nice pomi dzy odsetkami rodziców w
poszczególnych grupach zgadzaj cych si z t opini . Najwy szy odsetek
respondentów, którzy zgadzaj si z tez o prowokacyjnym wygl dzie dziewcz t, który
usprawiedliwia „przykro ci”, jakie mog je za to spotka odnotowano w grupie rodziców
„szóstoklasistów”. Niemal 2/5 badanych w tej frakcji zgadza o si z tak opini (38,8%).
Istotnie mniejsza okaza a si grupa zwolenników wspomnianej opinii w ród rodziców
gimnazjalistów, a zw aszcza w grupie rodziców uczniów 1 klas gimnazjum (27,9%).
W grupie rodziców „trzecioklasistów” odsetek ten wynosi 30,1%. Przeciwnego zdania w tej
sprawie by a po owa rodziców „pierwszoklasistów” z gimnazjum (50%) i ponad 2/5 w dwóch
pozosta ych grupach (rodzice uczniów kl. 6 SP – 43,7% oraz rodzice uczniów kl. 3 G – 43,9%).
Co czwarty badany w tej frakcji nie móg si zdecydowa , jak wybra odpowied w tej sprawie.

Zaskakuj ce okaza y si pogl dy znacznej cz ci rodziców akceptuj cych
„normy j zykowe”, jakimi pos uguje si cz wspó czesnej m odzie y. Integralnym
elementem tych norm s wulgaryzmy i wyra enia poni aj ce innych kolegów. Przyzwolenie dla
takich norm deklaruje co trzeci rodzic „szóstoklasisty” (33,8%) oraz ucznia 3 kl.
gimnazjum (32,5%). ród rodziców m odszych gimnazjalistów nieco ponad ¼ respondentów
(28,7%) akceptuje t sytuacj . Oko o po owy badanych – w ka dej z grup rodziców - nie zgadza
si z przedstawian opini (odpowiednio: 52,1% w ród „szóstoklasistów”, 54,1% w grupie
rodziców uczniów 1 kl. gimnazjum i 44,8% w grupie „trzecioklasistów” z gimnazjum).

Porównuj c te wyniki z wynikami bada z 2007 r. odnotowano jedn istotn zmian
– wyra ne zmniejszenie si odsetka rodziców akceptuj cych wulgarny i poni aj cy styl

zyka wspó czesnej m odzie y w ostatniej z analizowanych grup tj. w ród rodziców
uczniów 3 kl. gimnazjum. W 2007 r. prawie 42% badanych uwa o, e taki „w asny j zyk”

odzie y jest czym normalnym, a obecnie potwierdza t opini ju tylko co trzeci badany
rodzic (32,5%).

Wielu rodziców nie dostrzega równie adnych negatywnych konsekwencji
w nast puj cej tezie, która odzwierciedla nietolerancj wobec kolegów, znajduj cych si na
obrze ach grupy rówie niczej – „Je li jaki ucze stoi z boku, nie trzyma z grup – to trudno si
dziwi e jest lekcewa ony przez kolegów”. W badaniu odnotowano istotne ró nice
pomi dzy odsetkami rodziców zgadzaj cych si z t opini w poszczególnych grupach.
Najwy szy odsetek respondentów, którzy akceptuj taki pogl d wyst puje w ród rodziców
„szóstoklasistów”. Co trzeci badany z tej grupy zgadza si z przedstawion tez (30,9%).

ród rodziców uczniów 3 kl. gimnazjum podobnego zdania jest jedynie co pi ty
respondent – 20,3%. rednio ponad po owa rodziców – w ka dej z badanych grup – nie zgadza
si z cytowan opini .
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8.4. Stosunek rodziców do ró nych form agresji i 
przemocy 

W jakim stopniu zgadza si  Pan/Pani z nast puj cymi stwierdzeniami? 

Wykres 43: Akceptacja agresji i przemocy w ród rodziców- klasy 6 SP
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8.4. Stosunek rodziców do ró nych form agresji i 
przemocy 

W jakim stopniu zgadza si  Pan/Pani z nast puj cymi stwierdzeniami? 

Wykres 44: Akceptacja agresji i przemocy w ród rodziców – klasy 1 G
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8.4. Stosunek rodziców do ró nych form agresji i 
przemocy 

W jakim stopniu zgadza si  Pan/Pani z nast puj cymi stwierdzeniami? 

Wykres 45: Akceptacja agresji i przemocy w ród rodziców – klasy 3 G
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8.4.   Stosunek rodziców do ró nych form agresji 
i przemocy 

Bior c pod uwag wysok spójno odpowiedzi udzielonych przez badanych na pytania
dotycz ce ich stosunku do ró nych form przemocy utworzono zmienn pn. Akceptacja
ró nych form przemocy przez rodziców, sumuj c punkty wyliczone na podstawie
odpowiedzi na pytanie 30 i 31 ankiety (po zrekodowaniu cz ci pozycji).

Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla utworzonej skali wynosi 0,690.

Zmienna mo e przyjmowa warto ci od 8-40, rednia warto w klasach 6 SP M=17,88,
SD=5,37; w klasach 1 G M=17,81, SD=5,59, w klasach 3G M=18,48, SD=5,54. Jak pokazuje
poni szy wykres, poziom akceptacji ró nych form przemocy by podobny w ród
rodziców uczniów starszych i m odszych klas. Wy szy poziom akceptacji ró nych
form przemocy odnotowano u ojców uczniów klas szóstych w porównaniu
z matkami, w klasach pierwszych i trzecich gimnazjum nie odnotowano pod tym
wzgl dem ró nic pomi dzy p ciami.

17,88 17,81 18,48

8
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28
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32
34
36
38
40

klasa 6 SP N=140 klasa 1 G N= 116 klasa 3 G N= 122

Wykres 46: 
Poziom akceptacji agresji i przemocy w ród  rodziców- porównanie klas 6 SP, 1 i 3 G. 

n.i. n.i.



MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

81

9. Ryzykowne zachowania 
odzie y 

- do wiadczenia rodziców
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Ile razy w ci gu ostatnich 12 miesi cy Pani/Pana dziecko pi o alkohol?

9.1.   Do wiadczenia  rodziców  zwi zane 
z  ryzykownymi  zachowaniami  uczniów
- picie  napojów  alkoholowych

Wykres 47: Cz stotliwo picia alkoholu przez uczniów w okresie ostatnich 12 miesi cy
– deklaracje rodziców

90,1%

82,0%

54,5%

5,0%

9,8%

27,6% 1,6%

0,8%

0,8%

4,9%

7,40%

15,50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

klasy 6 SP N= 142

klasy 1 G N=117

klasy 3 G N=117

nigdy raz lub kilka razy w roku raz lub kilka razy w miesi cu przynajmniej raz w tygodniu nie wiem

Ponad 90% rodziców „szóstoklasistów” i ponad 80% rodziców uczniów pierwszych
klas gimnazjów stwierdzi a, e w ci gu ostatnich 12 miesi cy ich dzieci nie pi adnego
alkoholu. Jedynie 5% rodziców uczniów 6 kl. SP i co dziesi ty rodzic „pierwszoklasisty”
z gimnazjum (9,8%) przyzna e zdarzy o si to kilka razy.

Nieco inaczej picie swoich dorastaj cych dzieci widz rodzice uczniów ostatniej klasy
gimnazjum. Nieco ponad po owa spo ród nich (54,5%) jest zdania, e ich dziecko w ogóle
nie pi o alkoholu w ostatnim roku. Co trzeci badany (30%) przyznaje, e jego dziecko pi o
co najmniej kilka razy w roku, z czego nieca e 2% stwierdza, i by o kilka razy w miesi cu.
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Ile razy w ci gu ost. 12 miesi cy Pani/Pana dziecko przysz o do domu pod wp ywem alkoholu?

9.2.   Do wiadczenia rodziców zwi zane 
z  ryzykownymi zachowaniami uczniów
- przychodzenie do domu pod wp ywem alkoholu 

Wykres 48: Ile razy w ci gu ostatnich 12 miesi cy Pani/Pana dziecko przysz o do domu pod wp ywem 
alkoholu?   - deklaracje rodziców.

Niemal wszyscy rodzice uczniów szóstych klas szkó podstawowych (99,3%)
stwierdzili, i w ci gu ostatniego roku ich dziecko nigdy nie przysz o do domu pod wp ywem
alkoholu. W grupie rodziców „pierwszoklasistów” podobn opini wyrazi o prawie 96%
badanych. Nieca e 2% respondentów z tej grupy przyzna o, i takie sytuacje zdarzy y si
kilka razy w roku a kolejne 2,5% - e kilka razy w miesi cu lub cz ciej.

Istotna zmiana tej sytuacji nast pi a w grupie rodziców 15-16 latków. Co pi ty rodzic
ucznia trzeciej klasy gimnazjum (19,2%) stwierdzi , i jego dziecko w ci gu ostatniego roku
raz lub kilka razy wróci o do domu pod wp ywem alkoholu. Nieca e 2% w tej frakcji
badanych przyzna o, i taka sytuacja zdarza a si co najmniej raz w miesi cu.
.
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Ile razy w ci gu ost. 12 miesi cy Pani/Pana dziecko upi o si  alkoholem?

9.3.   Do wiadczenia rodziców zwi zane 
z  ryzykownymi  zachowaniami  uczniów
- upijanie  si

Wykres 49: Ile razy w ci gu ostatnich 12 miesi cy Pani/Pana dziecko upi o si alkoholem?
- deklaracje rodziców.

Jak wynika z deklaracji badanych rodziców w ci gu ostatnich 12 miesi cy upi o si
mniej ni 1% „szóstoklasistów”. Podobnie minimalny odsetek tego typu sytuacji potwierdzili
rodzice uczniów pierwszych klas gimnazjum. Jedynie 3,4% z nich przyzna o, e ich dziecko
upi o si w ostatnim roku.

W grupie rodziców „trzecioklasistów” odnotowano niewielki wzrost populacji
respondentów, którzy stwierdzili, e ich dziecko upi o si w okresie ostatnich 12 miesi cy.
Tak opini wyrazi co dwunasty rodzic w tej frakcji badanych (7,8%), a nieca e 2%
spo ród nich przyzna o, i zdarzy o si to kilka razy w miesi cu lub cz ciej.
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klasy 1 G N=117

klasy 3 G N=117

nigdy raz lub kilka razy w roku raz lub kilka razy w miesi cu przynajmniej raz w tygodniu
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Ile razy w ci gu ost. 12 miesi cy Pani/Pana dziecko pali o papierosy?

9.4.   Do wiadczenia rodziców zwi zane 
z  ryzykownymi  zachowaniami  uczniów
- palenie  papierosów

Wykres 50: Ile razy w ci gu ostatnich 12 miesi cy Pani/Pana dziecko pali o papierosy?
- deklaracje rodziców.

Ponad 95% rodziców uczniów ko cz cych edukacj w szko ach podstawowych
stwierdzi o, i ich dzieci w ogóle nie pali y papierosów w ci gu ostatnich 12 miesi cy.
Nieca e 4% przyzna o, i zdarzy o si to kilka razy w roku.

ród rodziców uczniów pierwszych klas gimnazjum rednio co dziesi ty (9,2%)
przyznaje, e w okresie ostatniego roku jego syn lub córka kilka razy w roku zapali
papierosa. Nieco ponad 5% badanych w tej grupie deklaruje, i taki problem pojawi si
kilka razy w miesi cu lub cz ciej (5,1%).

Najwi cej respondentów, którzy stwierdzili, e ich dzieci w ostatnim roku si ga y po
papierosy odnotowano w grupie rodziców najstarszej badanej m odzie y tj.
„trzecioklasistów” z gimnazjum. Co ósmy z nich (11,9%) przyzna , i taka sytuacja mia a
miejsce raz lub kilka razy w roku, a kolejnych prawie 8% stwierdzi o, e zdarzy a si ni
kilka razy w miesi cu lub kilka razy w tygodniu.
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Ile razy w ci gu ost. 12 miesi cy Pani/Pana dziecko spróbowa o narkotyków?

Wykres 51: Ile razy w ci gu ostatnich 12 miesi cy Pani/Pana dziecko spróbowa o narkotyków? 
- deklaracje rodziców.
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nigdy raz lub kilka razy w roku raz lub kilka razy w miesi cu przynajmniej raz w tygodniu

Niemal wszyscy rodzice – w ka dej z badanych frakcji – s przekonani, e
w ci gu ostatniego roku ich dziecko nie próbowa adnych narkotyków.

Jedynie kilku rodziców (1-2%) w grupie uczniów pierwszych klas gimnazjum
i podobny odsetek w gronie „trzecioklasistów” stwierdzi o, e ich dziecko raz lub kilka razy w
miesi cu próbowa o narkotyków. Równie niewielki cho bardzo niepokoj cy jest tak e
odsetek respondentów w obu wspomnianych frakcjach rodziców gimnazjalistów, którzy
przyznali, e ich dziecko w ostatnim roku si ga o po narkotyki przynajmniej raz
w tygodniu !!! (1%).

Identyczny rozk ad odpowiedzi odnotowano równie w pytaniu dotycz cym
przyj cia do domu – przez nastolatka - pod wp ywem narkotyków (w ci gu ostatnich 12
miesi cy).

9.5.  Do wiadczenia  rodziców  zwi zane 
z  ryzykownymi  zachowaniami  uczniów
- eksperymentowanie  z  narkotykami



MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

87

Ile razy w ci gu ost. 12 miesi cy Pani/Pana dziecko spróbowa o dopalaczy?

9.6.  Do wiadczenia  rodziców  zwi zane 
z  ryzykownymi  zachowaniami  uczniów
- u ywanie  dopalaczy

Wykres 52: Ile razy w ci gu ostatnich 12 miesi cy Pani/Pana dziecko spróbowa o dopalaczy?
- deklaracje rodziców.
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Podobnie, jak w przypadku narkotyków równie w odniesieniu do tzw. dopalaczy prawie
wszyscy badani rodzice stwierdzili, i ich dziecko w ci gu ostatniego roku ich dziecko
nie spróbowa adnych dopalaczy.

W grupie rodziców „szóstoklasistów” ze szkó podstawowych taki pogl d przedstawili
wszyscy respondenci uczestnicz cy w badaniu. W ród rodziców gimnazjalistów pojawi y si
nieliczne opinie potwierdzaj ce eksperymentowanie przez dzieci z dopalaczami. Problem ten
– w opinii rodziców - dotyczy ok. 3% uczniów (kilkoro rodziców przyznaje, i ich dzieci si gaj
po dopalacze nawet kilka razy w tygodniu).

W tym kontek cie warto przypomnie , i wszystkie sklepy z dopalaczami zosta y
w Polsce zamkni te a ich obrót i dystrybucja zdelegalizowane. Obecnie handel tymi
substancjami jest przest pstwem i odbywa si w sposób nielegalny, najcz ciej za
po rednictwem sieci internetowej.
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Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy  pi  jaki  napój alkoholowy?

Czy  Pani/Pana dziecko w ci gu ostatnich 12  miesi cy pi o jaki  napój alkoholowy?

9.7.  Picie alkoholu przez m odzie   
- opinie  rodziców  a  deklaracje  uczniów 

Wykres 53: Picie alkoholu przez m odzie – porównanie deklaracji m odzie y z opiniami rodziców
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Jedynie co dwudziesty rodzic „szóstoklasisty” (5%) przyznaje, i jego dziecko w ostatnim
roku pi o jaki napój alkoholowy. W grupie rodziców uczniów I klas gimnazjum odsetek takich
rodziców jest 2-krotnie wy szy. Co dziesi ty badany w tej frakcji stwierdza, i jego dziecko
w ci gu ostatnich 12 miesi cy pi o alkohol (10,6%). Najwi cej respondentów
potwierdzaj cych, e ich dzieci - w ostatnim roku - si ga y po alkohol odnotowano w ród
rodziców uczniów III klas gimnazjum (30%).

Porównanie opinii rodziców nt. picia napojów alkoholowych przez ich dzieci z deklaracjami
samej m odzie y pokazuje, jak ograniczona jest w tym zakresie wiedza i orientacja rodziców. Do
picia alkoholu w ostatnich 12 miesi cach przyznaje si prawie 90% najstarszej badanej

odzie y (uczniów III kl. gimnazjum) – to jest prawie 3-krotnie wi cej ni uwa ali rodzice.
W pierwszych klasach gimnazjum to zró nicowanie jest jeszcze wi ksze. Do picia

alkoholu w tej grupie przyznaje si ponad 60% badanych nastolatków – to jest 6 razy wi cej
ni wynika oby to z opinii rodziców.

Bardzo du e zró nicowania odnotowano tak e w najm odszej badanej grupie tj. w ród
„szóstoklasistów” ucz cych si w szko ach podstawowych. Co pi ty z nich (21,1%) przyznaje, i
pi alkohol w ci gu ostatnich 12 miesi cy. W opinii rodziców - takich uczniów jest 4-krotnie
mniej. Wyniki te jednoznacznie wskazuj , i wi kszo rodziców nie jest wiadoma
ryzykownych zachowa swoich dzieci.
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Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy upi  si  alkoholem?

Czy w  ci gu ostatnich 12 miesi cy Pani/Pana dziecko upi o si ?

9.8.  Zjawisko upijania si  m odzie y  
- opinie  rodziców  a  deklaracje  uczniów 

Wykres 54: Rozpowszechnienie zjawiska upijania si odzie y – porównanie deklaracji
odzie y z opiniami rodziców
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Upijanie si jest jednym z najbardziej ryzykownych zachowa podejmowanych przez
odzie . Generuje szereg powa nych problemów i szkód w ró nych obszarach ycia. Upijaniu

si cz sto towarzyszy tak e przemoc rówie nicza i u ywanie innych substancji psychoaktywnych
(leków, narkotyków, dopalaczy). Ograniczenie rozmiarów tego zjawiska jest jednym z
najwa niejszych wska ników efektywno ci dzia profilaktycznych adresowanych do m odzie y.

W badaniu rodziców „szóstoklasistów” oraz uczniów I klas gimnazjum odnotowano bardzo
niskie odsetki respondentów, którzy przyznali, e ich dzieci upi y si w ci gu ostatniego roku
(odpowiednio: 0,7% oraz 3,4%). Nieco wi cej tego typu zachowa potwierdzili rodzice
„trzecioklasistów” ko cz cych nauk w gimnazjum (7,8%). Porównuj c te dane z wynikami
bada polickich nastolatków odkrywamy ogromne dysproporcje pomi dzy opiniami
rodziców a rzeczywistym obrazem, jaki wy ania si z deklaracji m odzie y. Do upicia si
w ostatnich 12 miesi cach przyznaje si prawie po owa (45,9%) uczniów III kl. gimnazjum – to jest
prawie 6-krotnie wi cej ni twierdzili rodzice badanych nastolatków.

W pierwszych klasach gimnazjum to zró nicowanie jest jeszcze wi ksze. W ostatnim
roku upi si co trzeci badany „pierwszoklasista” - to jest 10 razy wi cej ni dzili rodzice.

Istotne ró nice w tym zakresie odnotowano tak e w najm odszej badanej grupie tj. w ród
„szóstoklasistów” ze szkó podstawowych. Prawie 5% z nich przyzna o, e upi o si w ci gu
ostatnich 12 miesi cy. W opinii rodziców takich uczniów by o 6-krotnie mniej.
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Czy w ci gu ost. 12 miesi cy u ywa  marihuany?

Czy w  ci gu ost. 12 miesi cy Pani/Pana dziecko u ywa o narkotyków?

9.9.   U ywanie narkotyków przez m odzie  
- opinie  rodziców  a  deklaracje  uczniów 

Wykres 55: ywanie narkotyków przez m odzie – porównanie deklaracji m odzie y z opiniami
rodziców
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Porównuj c wyniki bada polickich gimnazjalistów, a zw aszcza „trzecioklasistów”, dotycz ce
ywania przez nich narkotyków w okresie ostatnich 12 miesi cy z opiniami, jakie w tej samej

sprawie przedstawili ich rodzice - nale y podkre li ogromn dysproporcj jaka wyst puje w tym
kontek cie. W opinii rodziców po marihuan si ga o nieca e 2% nastolatków z tej grupy.
W badaniach przeprowadzonych bezpo rednio z t frakcj odzie y do u ywania
marihuany przyzna si rednio co czwarty „trzecioklasista” (27,8%) – to jest ponad 15 razy
wi cej.

W I klasach gimnazjum nieca e 3% rodziców uczniów stwierdzi o, i ich dzieci u ywa y
marihuany w ci gu ostatniego roku. Porównuj c te dane z wynikami bada samej m odzie y
(uczniów I kl. gimnazjum) mo emy zauwa bardzo istotn ró nic . Do u ywania marihuany
w ostatnich 12 miesi cach przyzna si co siódmy badany „pierwszoklasista” (13,5%) – to jest
ponad 5-krotnie wi cej ni uwa ali rodzice tych nastolatków.

W klasach szóstych szkó podstawowych aden z rodziców nie stwierdzi , i jego
dziecko w ostatnim roku u ywa o narkotyków. Obraz ten jest zgodny z rzeczywisto ci , jaka
wy ania si z badania m odzie y. W tej grupie badanych stwierdzono poni ej 1% przypadków
si gania przez m odzie po marihuan (w praktyce oznacza to kilka osób).
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9.10.  Rozpowszechnienie  u ywania substancji 
psychoaktywnych  przez uczniów
- porównanie  deklaracji  rodziców  z 2007  i  2011 r.

Wykres 56: Rozpowszechnienie picia alkoholu w ród uczniów - deklaracje rodziców, porównanie
wyników takich samych bada zrealizowanych w Policach z 2007 i 2011 roku.
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Porównuj c wyniki bada ród rodziców przeprowadzone w 2007 i 2011 r. mo emy
zauwa pozytywne zmiany dotycz ce przekona rodziców w zakresie rozpowszechnienia
picia alkoholu przez ich dzieci. W grupie rodziców „szóstoklasistów” odnotowano istotny
statystycznie spadek odsetka respondentów, którzy stwierdzili, e ich dziecko w ostatnim roku pi o
alkohol. W 2007 r. taka opini wyrazi co dziesi ty badany (10,7%) a w 2011 r. by o ich
o po ow mniej (5%). Warto przy tym podkre li , i w badaniu m odzie y ucz cej si w szóstych
klasach SP równie odnotowano bardzo wyra ny spadek rozpowszechnienia picia alkoholu
– z 50,3% w 2007 r. do 21,1% w 2011 roku !!!

Podobn zmian – cho w nieco mniejszej skali – odnotowano równie w badaniu rodziców
„trzecioklasistów” ko cz cych ju nauk w gimnazjum. Tak e w tym przypadku istotnie
statystycznie zmniejszy a si populacja rodziców, którzy stwierdzili, i ich dzieci pi y alkohol
w okresie ostatnich 12 miesi cy. Odsetek badanych, którzy wyrazili tak opinie w 2011 r. by
prawie o 1/3 ni szy ni w 2007 r. (spadek z 42,9% w 2007 do 30% w 2011 r.).

W grupie rodziców uczniów pierwszych klas gimnazjum nie odnotowano adnych istotnych
zmian w tym zakresie.
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10. Ocena dost pno ci 
substancji psychoaktywnych
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10.1.   Dost pno  substancji psychoaktywnych

Sprzeda napojów alkoholowych oraz papierosów osobom poni ej 18. roku
ycia jest zgodnie z polskim prawem zabroniona. Niestety w praktyce wygl da to

zupe nie inaczej. Jak pokazuj badania „tajnego klienta” prowadzone w wielu miastach
zdecydowana wi kszo sprzedawców lekcewa y obowi zuj ce przepisy
i mimo powa nych sankcji bardzo cz sto sprzedaje zarówno alkohol, jak i papierosy
osobom, które nie uko czy y jeszcze 18 lat. Opinie rodziców przedstawione w tym
badaniu potwierdzaj du atwo zdobycia wspomnianych produktów przez
niepe noletni odzie na terenie Polic.

Ponad 60% rodziców szóstoklasistów oraz uczniów pierwszych klas gimnazjum
uwa a, e ich dzieci mog atwo zdoby papierosy, kupuj c je w sklepach na terenie
miasta (odpowiednio: 63,4% i 61,5%). Jeszcze wy szy odsetek rodziców
przekonanych o atwo ci kupna papierosów przez niepe noletni odzie odnotowano
w trzecich klasach gimnazjum. Prawie 3/4 spo ród badanych w tej populacji (74,8%)
jest zdania, e m odzie w Policach mo e z atwo ci kupi sobie papierosy.

Badani rodzice przyznaj równie e ich dziecko mo atwo kupi
w Policach wszystkie napoje alkoholowe, a zw aszcza piwo. Taki pogl d wyra a
ponad po owa respondentów w grupie rodziców „szóstoklasistów” (57,7%) oraz
rodziców uczniów I klas gimnazjum (52,4%) i niemal 2/3 w ród rodziców uczniów
III klas gimnazjum (65,9%). Bardzo wysokie s równie odsetki badanych, którzy
przyznaj , i ich 13-14 letnie dzieci mog atwo ci kupi wódk . Tak uwa a
prawie 40% rodziców „szóstoklasistów” (38%) i co trzeci rodzic ucznia I klasy
gimnazjum (33,6%). W grupie rodziców starszych gimnazjalistów (z klas trzecich)
odsetek ten ro nie a do 43%. To bardzo niepokoj ca sytuacja, która wymaga
szybkiego podj cia ró norodnych dzia profilaktyczno-interwencyjnych
adresowanych równie do polickich sprzedawców.

Co czwarty rodzic ucznia szóstej klasy SP i trzeciej klasy gimnazjum jest
zdania, e jego dziecko bez wi kszych problemów mo e w Policach zdoby
ró ne narkotyki (odpowiednio: 27,5% i 26,8). W grupie rodziców uczniów I klas
gimnazjum tak opini wyrazi co trzeci badany (32,8%). Podobnie wysokie odsetki
respondentów odnotowano równie w przypadku opinii dot. dost pno ci dopalaczy.
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10.1.   Dost pno  substancji psychoaktywnych

Porównuj c wyniki bada z 2011 r. do rezultatów podobnych bada z 2007 r.
nale y podkre li kilka pozytywnych zmian, jakie odnotowano w sferze
dost pno ci substancji psychoaktywnych dla niepe noletniej m odzie y
w Policach. Przede wszystkim warto podkre li istotny statystycznie spadek
populacji rodziców nastolatków, którzy uwa aj e ich dziecko mo atwo
kupi w Policach narkotyki. W 2007 r. twierdzi o tak a 40% rodziców
„szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów III klas gimnazjum. W badaniach
zrealizowanych w 2011 r. taki pogl d wyra co czwarty rodzic we
wspomnianych grupach (odpowiednio: 27,5% i 26,8%).

Wyra ne zmiany opinii rodziców dotyczy y tak e innych substancji
psychoaktywnych – napojów alkoholowych i papierosów. W 2007 r. 86,5% rodziców
„trzecioklasistów” z gimnazjum uwa o, e ich dzieci z atwo ci mog zdoby
w Policach papierosy. Obecnie taki pogl d wyra a ¾ badanych (74,8%). Podobn
zmian odnotowano równie w przypadku dost pno ci napojów alkoholowych –
piwa, wina i napojów spirytusowych. W przypadku piwa odsetek ten zmniejszy si
z 77,8% do 65,9% a w przypadku wódki z 54,4% do 43,1%. W ka dym przypadku by a
to zmiana istotna statystycznie.

W przypadku rodziców m odszych uczniów – „szóstoklasistów” oraz
gimnazjalnych „pierwszoklasistów” - odnotowane zmiany nie by y istotne statystycznie.
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Jak atwe jest Pana/Pani zdaniem - w miejscowo ci, w której uczy si  Pana/Pani dziecko
- zdobycie przez nie nast puj cych substancji?  

10.1.  Dost pno  substancji psychoaktywnych 
dla m odzie y – opinie rodziców

Wykres 57: Dost pno ró nych substancji psychoaktywnych dla m odzie y na terenie Polic
- w ocenie rodziców uczniów klas 6 SP, N=142.
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Jak atwe jest Pana/Pani zdaniem - w miejscowo ci, w której uczy si  Pana/Pani dziecko
- zdobycie przez nie nast puj cych substancji?  

10.1.  Dost pno  substancji psychoaktywnych 
dla m odzie y  – opinie rodziców

Wykres 58: Dost pno ró nych substancji psychoaktywnych dla m odzie y na terenie Polic
- w ocenie rodziców uczniów klas 1 G, N=122.
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Jak atwe jest Pana/Pani zdaniem - w miejscowo ci, w której uczy si  Pana/Pani dziecko
- zdobycie przez nie nast puj cych substancji?  

10.1.  Dost pno  substancji psychoaktywnych 
dla m odzie y  - opinie rodziców  

Wykres 59: Dost pno ró nych substancji psychoaktywnych dla m odzie y na terenie Polic
- w ocenie rodziców uczniów klas 3 G, N=123.
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10.2.   Dost pno  substancji psychoaktywnych 
dla m odzie y  w ocenie rodziców
- porównanie  z  wynikami  z  2007  roku.

Wykres 60: Dost pno ró nych substancji psychoaktywnych dla m odzie y na terenie Polic- w ocenie
rodziców, porównanie wyników z 2007 i 2011 roku.

Bior c pod uwag wysok spójno odpowiedzi udzielonych przez badanych na pytania
dotycz ce ich oceny dost pno ci substancji psychoaktywnych dla m odzie y w Policach
utworzono zmienn pn. Ocena dost pno ci substancji psychoaktywnych, sumuj c
wszystkie punkty wyliczone na podstawie odpowiedzi na pytanie 27 ankiety. Wspó czynnik Alfa
Cronbacha dla utworzonej skali wynosi 0,925.

Zmienna mo e przyjmowa warto ci od 5-25, rednia warto w klasach 6 szkó
podstawowych M=16,28, w klasach 1 gimnazjum M=16,38, w klasach 3 gimnazjum M=17,27.
Jak pokazuje poni szy wykres, w roku 2007 i 2011 rodzice uczniów szóstych klas szkó
podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjum podobnie ocenili dost pno substancji
psychoaktywnych.

Odnotowano istotn statystycznie ró nic w ocenie dost pno ci substancji
psychoaktywnych pomi dzy rodzicami uczniów trzecich klas gimnazjum - badanymi
w roku 2007 i 2011. Obecnie (w 2011 r.) ocena ta jest istotnie ni sza ni cztery lata temu
(w 2007 r.). W praktyce oznacza to, i dzi – w opinii rodziców - nieco trudniej jest zdoby
ró ne substancje psychoaktywne gimnazjalnym „trzecioklasistom” ni w 2007 r.
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11.  Szkolny program profilaktyki
oraz

profilaktyka domowa
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Czy uwa a Pni/Pan, e spotkania nauczycieli z rodzicami  w szkole 

odbywaj  si  tak cz sto, jak to potrzebne?

11.1.  Cz stotliwo  spotka  z nauczycielami
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Wykres 61: Ocena cz stotliwo ci spotka nauczycieli z rodzicami w szkole.

Zdecydowana wi kszo rodziców gimnazjalistów jest zdania, i cz stotliwo
szkolnych wywiadówek oraz spotka nauczycieli z rodzicami jest adekwatna do potrzeb
(odpowiednio: 86,9% i 80,5%). W grupie rodziców „szóstoklasistów” odsetek ten
wyra nie spada, cho nadal wi kszo z nich uwa a, e spotkania rodziców i nauczycieli
odbywaj si tak cz sto, jak to jest potrzebne (68,3%). Innego zdania jest co pi ty
badany rodzic ucznia szóstej klasy szko y podstawowej (21,1%), który twierdzi, i takie
spotkania s zbyt rzadkie. Podobne zdanie ma równie prawie 7% rodziców
gimnazjalistów.

W kontek cie tych opinii mo na uzna , i wi kszo rodziców polickich
nastolatków nie ma poczucia braku kontaktów z nauczycielami w szko ach, w których
ucz si ich dzieci.
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11.2.  Szkolny program profilaktyki
Co na ten temat wiedz  rodzice ?

Ponad 2/3 rodziców polickich „szóstoklasistów” (68,3%) i ponad 80% rodziców
gimnazjalistów stwierdzi o, i ysza o „co ” o szkolnym programie profilaktyki ale ma na ten
temat tylko ogóle informacje. Co pi ty badany rodzic (21,1%) ucznia ko cz cego nauk
w szkole podstawowej (klasa VI) przyzna , i nie tylko s ysza o takim programie ale tak e pozna
jego g ówne cele i za enia. W grupie rodziców gimnazjalistów tak dobrze zorientowanych osób
by o znacznie mniej - nieca e 7%.

Jedynie kilka procent respondentów (od 2-5%) w ogóle nie s ysza o o szkolnym
programie profilaktyki. W porównaniu do wyników bada z 2007 r. – kiedy to rednio od
49-63% badanych rodziców nic nie s ysza o o wspomnianym programie profilaktyki -
tegoroczne rezultaty (2011 r.) oznaczaj ogromn , wr cz skokow zmian w tym zakresie !
Wynik ten pokazuje równie , i w okresie ostatnich kilku lat uczyniono ogromny wysi ek aby
przedstawi rodzicom polickich nastolatków cho by podstawowe informacje na temat szkolnych
programów profilaktyki ryzykownych zachowa odzie y (zwi zanych z u ywaniem substancji
psychoaktywnych).

Czy s ysza  Pan / Pani co  na temat szkolnego programu profilaktyki, 
jego celów i za ?
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Wykres 62: Orientacja rodziców w zakresie celów i za szkolnego programu profilaktyki.
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11.2.   Szkolny  program  profilaktyki
Co na ten temat  wiedz   rodzice ?
- porównanie  z  wynikami  bada   z  2007  roku.

Porównuj c wyniki tegorocznych bada (2011) do rezultatów odnotowanych
w badaniach z 2007 r. nale y podkre li kilka istotnych zmian, przede wszystkim
w zakresie orientacji rodziców nastolatków dot. szkolnych programów profilaktyki. W 2007 r.
jedynie co trzeci rodzic „szóstoklasisty” (35,8%) i ponad 2/5 rodziców uczniów I klas gimnazjum
(40,3%) stwierdzi o, i ysza o tylko kilka ogólnych informacji na temat szkolnych programów
profilaktycznych. Jednocze nie po owa badanych we wspomnianych frakcjach w ogóle nie

ysza a o takich programach. Rezultaty tegorocznych bada (2011) pokazuj zdecydowanie
pozytywne zmiany w tym zakresie. Ponad 2-krotnie wzros a grupa rodziców, którzy s yszeli
o szkolnym programie profilaktyki i maj na jego temat ogóln orientacj – z 35,8% do 68,3%

ród rodziców „szóstoklasistów” oraz z 40,3% do 86,9% w drugiej badanej frakcji.

Najwi ksz zmian odnotowano w grupie rodziców uczniów III klas gimnazjum.
W okresie ostatnich czterech lat 3-krotnie zwi kszy si odsetek respondentów, którzy
przyznali i maj podstawow orientacj w sprawie szkolnego programu profilaktyki.

Wykres 63: Orientacja rodziców nt. szkolnego programu profilaktyki – odsetki rodziców, którzy
przyznali, i maj ogóln orientacj w zakresie wspomnianego programu - porównanie wyników
bada z 2007 i 2011 roku.
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11.3.  Szkolny program profilaktyki
- zaj cia dla m odzie y

Ponad 40% rodziców „szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów pierwszych klas
gimnazjum przyzna o, i w szkole, w której uczy si ich dziecko w ci gu ostatniego roku by y
realizowane „jakie ” zaj cia dla uczniów, zwi zane z profilaktyk problemów alkoholowych.
Odsetek ten by wyra nie wy szy w populacji rodziców „trzecioklasistów” ko cz cych
nauk w gimnazjum (53,7%). Równie w tej grupie badanych odnotowano najni szy procent
respondentów, którzy mieli w tej kwestii przeciwne zdanie i stwierdzili, e takich zaj w szkole
w ogóle nie by o (5,7%). Niemal co pi ty rodzic „szóstoklasisty” (19%) równie uwa e
wspomniany problem nie by temat adnych zaj realizowanych w szkole.

Oko o 40% rodziców – w ka dej z badanych grup – nie mia o orientacji, czy w
szkole, do której chodzi ich dziecko odbywa y si zaj cia profilaktyczne dotycz ce problemów
zwi zanych z piciem alkoholu i upijaniem si nastolatków.

Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy w szkole, w której uczy si  Pani/Pana dziecko by y realizowane jakie  
zaj cia dla uczniów, w których poruszano problem picia alkoholu przez m odzie ?

Wykres 64: Realizacja zaj profilaktycznych w szkole adresowanych do uczniów dot. problemu picia
alkoholu przez m odzie – w opinii rodziców.
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11.3.  Szkolny program profilaktyki
- zaj cia dla m odzie y

Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy w szkole, w której uczy si  Pani / Pana dziecko by y realizowane jakie  
zaj cia dla uczniów, w których poruszano problem u ywania narkotyków przez m odzie ?
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Wykres 65: Realizacja zaj profilaktycznych w szkole adresowanych do uczniów dot. problemu
ywania narkotyków przez m odzie – w opinii rodziców.
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W badaniu odnotowano istotnie wy szy odsetek rodziców, którzy zauwa yli dzia ania
podejmowane przez szko y w zakresie przeciwdzia ania narkomanii, ni w kwestii picia alkoholu
i upijania si odzie y. Ponad po owa rodziców „szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów
pierwszych klas gimnazjum przyzna a, i w szkole, w której uczy si ich dziecko w ci gu
ostatniego roku by y realizowane zaj cia dla uczniów, w których poruszano problem u ywania
narkotyków przez m odzie . Odsetek ten by wyra nie wy szy w populacji rodziców
„trzecioklasistów” ko cz cych nauk w gimnazjum (62,6%). Tak e w tej grupie badanych
odnotowano najni szy procent respondentów, którzy mieli w tej kwestii przeciwne zdanie
i stwierdzili, e takich zaj w szkole w ogóle nie by o (4,9%). Prawie co siódmy rodzic
„szóstoklasisty” (14,8%) równie uwa e wspomniany problem nie by temat adnych zaj
realizowanych w szkole.

rednio co trzeci rodzic – w ka dej z badanych grup – nie mia orientacji, czy
w szkole, w której uczy si jego dziecko odbywa y si jakie zaj cia profilaktyczne dotycz ce

ywania narkotyków przez nastolatki (odpowiednio: 31,7% - rodziców „szóstoklasistów”, 32,8%
- rodziców uczniów I kl. gimnazjum i 32,5% rodziców uczniów III kl. gimnazjum).
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11.3.  Szkolny program profilaktyki
- zaj cia dla m odzie y

Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy w szkole, w której uczy si  Pani / Pana dziecko by y realizowane jakie  
zaj cia dla uczniów, w których poruszano problem agresji i przemocy w ród m odzie y?
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Wykres 66: Realizacja zaj profilaktycznych w szkole adresowanych do uczniów dot. problemu
przemocy i agresji w ród m odzie – w opinii rodziców.
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Problem agresji i przemocy rówie niczej w opinii ponad 2/5 rodziców „szóstoklasistów”
(43,7%) by tematem zaj profilaktycznych dla uczniów realizowanych w ich szkole.
Zdecydowanie cz ciej wskazywali na takie zaj cie rodzice „trzecioklasistów”
ko cz cych nauk w gimnazjum. Ponad po owa z nich (56,1%) przyzna a, i w szkole,
w której uczy si ich dziecko w ostatnim roku odbywa y si takie zaj cia. Tak e w tej grupie
badanych odnotowano najni szy procent respondentów, którzy mieli na ten temat przeciwne
zdanie i uwa ali, e takich zaj w szkole w ogóle nie by o (4,1%). Co szósty rodzic
„szóstoklasisty” (15,5%) i co dziesi ty ucznia I kl. gimnazjum (11,5%) równie uwa e
wspomniany problem nie by temat adnych zaj realizowanych w szkole.

Oko o 40% rodziców – w ka dej z badanych grup – nie mia o orientacji, czy
w szkole, do której chodzi ich dziecko odbywa y si zaj cia profilaktyczne dotycz ce problemu
agresji i przemocy rówie niczej w ród nastolatków.
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11.4.  Szkolny program profilaktyki
- zaj cia dla rodziców z udzia em specjalisty

W opinii ponad po owy rodziców (we wszystkich badanych grupach) w ci gu ostatnich
12 miesi cy - w szkole, w której uczy si ich dziecko odbywa y si specjalne zaj cia dla
rodziców (z udzia em specjalisty np. psychologa, terapeuty) dotycz ce problemów
zwi zanych z piciem i upijaniem si odzie y.

Jedynie 10% rodziców „szóstoklasistów” i uczniów I klas gimnazjum oraz co dwudziesty
rodzic gimnazjalisty ko cz cego nauk w III klasie stwierdzi , i tego typu zaj dla rodziców nie
by o. Znaczna grupa rodziców – rednio co trzeci w ka dej badanej grupie” - nie by a w tej sprawie
zorientowana. Ten ostatni wynik wyra nie wskazuje, i wielu rodziców polickich nastolatków s abo
orientuje si w tym, co oferuje im szko a, w której uczy si ich dziecko i tak naprawd nie s ta
ofert szczególnie zainteresowani.
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Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy w szkole, w której uczy si  Pani / Pana dziecko by y realizowane jakie  
zaj cia dla rodziców – z udzia em specjalisty- w których poruszano problem picia i upijania si  m odzie y?
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Wykres 67: Realizacja zaj profilaktycznych w szkole adresowanych do rodziców dot. problemu picia
alkoholu i upijania si odzie y – w opinii rodziców.
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11.4.   Szkolny program profilaktyki
- zaj cia dla rodziców z udzia em specjalisty
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Czy w ci gu ost. 12 miesi cy w szkole, w której uczy si  Pani / Pana dziecko by y realizowane jakie  zaj cia dla 
rodziców – z udzia em specjalisty - w których poruszano problem  u ywania narkotyków przez m odzie ?

Wykres 68: Realizacja zaj profilaktycznych w szkole adresowanych do rodziców dot. problemu
ywania narkotyków przez m odzie – w opinii rodziców.
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Prawie 2/3 rodziców „szóstoklasistów” (64,8%), po owa rodziców uczniów I kl.
gimnazjum (53,3%) oraz co trzeci rodzic „trzecioklasisty” ko cz cego gimnazjum (35,8%)
stwierdzi e w ostatnim roku w szkole, do której chodzi jego dziecko nie by y realizowane
adne zaj cia dla rodziców (z udzia em specjalisty np. psychologa, terapeuty) dotycz ce

problemu u ywania narkotyków przez m odzie . To zupe nie inny wynik ni ten, który
odnotowano w przypadku zaj dot. problemów zwi zanych z piciem i upijaniem si nastolatków.

Jedynie co dziesi ty rodziców „szóstoklasisty” ze szko y podstawowej (9,9%) i co 5-6
rodzic gimnazjalisty (15,5-21,1%) mia w tej kwestii inne zdanie. Z pewno ci takie zaj cia s
bardzo potrzebne rodzicom nastolatków i warto je rokrocznie organizowa . Nale y równie
zadba o odpowiedni promocj tego typu dzia , aby skutecznie pomaga y w budowaniu dobrej
komunikacji pomi dzy szko a rodzicami.



MiraBo  PRACOWNIA BADAWCZO-SZKOLENIOWA
MIROS AWA PRAJSNER

11.4.   Szkolny program profilaktyki
- zaj cia dla rodziców z udzia em specjalisty
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Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy w szkole, w której uczy si  Pani / Pana dziecko by y realizowane jakie  
zaj cia dla rodziców – z udzia em specjalisty - w których poruszano problem

agresji i przemocy w ród m odzie y?

Wykres 69: Realizacja zaj profilaktycznych w szkole adresowanych do rodziców dot. problemu agresji
i przemocy w ród m odzie y – w opinii rodziców.
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Podobnie, jak w przypadku zaj dla rodziców dot. problemu u ywania przez m odzie
narkotyków równie w sprawie przemocy i agresji rówie niczej zdecydowana wi kszo
rodziców „szóstoklasistów” (62,0%) i po owa rodziców uczniów I kl. gimnazjum (50%)
stwierdzi a, e w ostatnim roku w szkole, do której chodzi ich dziecko nie by y realizowane
adne tego typu zaj cia dla rodziców (z udzia em specjalisty np. psychologa, terapeuty).

Podobnego zdania by równie co trzeci rodzic ucznia III kl. gimnazjum (37,4%).

Inn opini mia w tej sprawie co pi ty rodzic „szóstoklasisty” oraz ucznia III kl.
gimnazjum (odpowiednio: 19% i 20,3%). W badaniu odnotowano równie du rozpi to
w odpowiedziach rodziców wskazuj cych na brak orientacji w analizowanej kwestii – od 19%
w grupie rodziców „szóstoklasistów” do ponad 42% w ród rodziców „trzecioklasistów”.
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11.5.   Zaj cia dla rodziców z udzia em specjalisty
- porównanie wyników bada   z 2007  i  2011 r.
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Wykres 70: Odsetki rodziców, którzy przyznali, i w szko ach, w których ucz si ich dzieci
– w okresie ostatnich 12 miesi cy – by y realizowane zaj cia dla rodziców (z udzia em specjalistów)
dotycz ce problemów zwi zanych z piciem i upijaniem si odzie y. Porównanie wyników bada
z 2007 i 2011 r.
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Porównuj c wyniki tegorocznych bada (2011 r.) z rezultatami bada
przeprowadzonych w 2007 r. odnotowano zdecydowany wzrost populacji rodziców
(w ka dej z badanych grup), którzy przyznali, i w szkole w której uczy si ich dziecko
– w ci gu ostatniego roku – by y prowadzone zaj cia dla rodziców
(z udzia em specjalisty np. psychologa, terapeuty) dotycz ce problemów zwi zanych
z piciem i upijaniem si odzie y.

Najwy szy, ponad 4-krotny wzrost !!! w tym zakresie, odnotowano w ród
rodziców „szóstoklasistów”, co oznacza, i najwi cej tego typu zaj – w ci gu
ostatnich 4 lat - przyby o w szko ach podstawowych. W 2007 r. tak opini wyrazi o
jedynie 13,9% rodziców „szóstoklasistów” za w 2011 r. - 57,7%.

Bardzo znacz ce zmiany w tym zakresie odnotowano równie w grupie
rodziców gimnazjalistów – szczególnie w klasach trzecich. W tym przypadku wzrost ten
by ponad 3-krotny !!! – z 19% w 2007 r. do 58,5% w 2011 r. - co jednoznacznie
wskazuje, i równie w polickich gimnazjach zdecydowanie zwi kszy a si oferta zaj
profilaktycznych adresowana do rodziców nastolatków.
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11.5.  Zaj cia dla rodziców z udzia em specjalisty
- porównanie  wyników  bada  z 2007  i  2011  r.
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Wykres 71: Odsetki rodziców, którzy przyznali, i w szko ach, w których ucz si ich dzieci
– w ci gu ostatniego roku – by y realizowane zaj cia dla rodziców (z udzia em specjalistów) dotycz ce
problemów zwi zanych z u ywaniem narkotyków. Porównanie wyników bada z 2007
i 2011 r.

Porównuj c wyniki bada z 2007 i 2011 roku odnotowano spadek odsetka rodziców
(w ka dej z badanych grup), którzy przyznali, i w szkole w której uczy si ich dziecko
– w ci gu ostatniego roku – by y prowadzone zaj cia dla rodziców (z udzia em specjalisty np.
psychologa, terapeuty) dotycz ce problemów zwi zanych z u ywaniem narkotyków przez

odzie .
W grupie rodziców „szóstoklasistów” ko cz cych edukacj w szko ach

podstawowych ponad 2-krotnie zmniejszy a si populacja rodziców, którzy przyznali, i
w szkole ich dziecka – w ostatnim roku - by y realizowane tego typu zaj cia (spadek z 21,9%
w 2007 r. do 9,9% w 2011 r.). Istotny statystycznie spadek odnotowano tak e w grupie
rodziców uczniów I klas gimnazjum. W ci gu ostatnich 4 lat odsetek rodziców, którzy
stwierdzili, e w szkole ich dziecka by y prowadzone zaj cia dla rodziców nt. szkodliwo ci

ywania narkotyków zmniejszy si o ponad 40% (z 26,9% w 2007 do 15,6% w 2011 r.).
Wyniki te jednoznacznie wskazuj , i w znacznej cz ci polickich szkó – zarówno

podstawowych, jak i w gimnazjach – wyra nie ograniczono ofert zaj profilaktycznych
adresowanych do rodziców na temat problemu u ywaniem narkotyków przez nastolatki.
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11.6.   Profilaktyka domowa

Czy kiedykolwiek rozmawia  Pan/Pani ze swoim dzieckiem na temat szkodliwo ci picia alkoholu 
przez m odzie ?

Ponad 91% rodziców „szóstoklasistów” i prawie 95% rodziców uczniów III klas gimnazjum
stwierdzi o, i rozmawia o ze swoimi dzie mi na tematów szkodliwo ci picia alkoholu przez

odzie . Tego typu rozmowy s z regu y wa nym elementem tzw. profilaktyki domowej,
w ramach której rodzice ustalaj ze swoimi dzie mi podstawowe zasady, jakie obowi zuj w ich
domu a tak e konsekwencje zwi zane z naruszeniem ustalonych regu .

Bardzo niepokoj cy wydaje si wynik badania, który wskazuje, i niemal 15% rodziców
uczniów I kl. gimnazjum nie rozmawia o ze swoim dzieckiem na temat picia alkoholu lub
upijania si (i konsekwencji takich zachowa ) albo takiej rozmowy nie pami ta.
W porównaniu z rodzicami „szóstoklasistów”, gdzie odsetek takich rodziców by na poziomie
5,6% - jest to ró nica istotna statystycznie.

Wykres 72: Rozmowy rodziców z dzieckiem nt. szkodliwo ci picia alkoholu przez m odzie .
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11.6.  Profilaktyka domowa

Czy kiedykolwiek rozmawia  Pan/Pani ze swoim dzieckiem na temat szkodliwo ci u ywania 
narkotyków przez m odzie ?

Wykres 73: Rozmowy rodziców z dzieckiem nt. szkodliwo ci u ywania narkotyków przez m odzie .

Niemal identyczne wyniki – jak w przypadku rozmów nt. picia alkoholu przez m odzie –
odnotowano równie w sprawie rozmów rodziców ze swoimi dzie mi na temat szkodliwo ci

ywania narkotyków.

Prawie 94% rodziców „szóstoklasistów” i niemal 92% rodziców uczniów III klas gimnazjum
przyzna o, i rozmawia o ze swoimi dzie mi na tematów szkodliwo ci u ywania
narkotyków przez m odzie .

Jednocze nie co ósmy rodzic ucznia I kl. gimnazjum (13,1%) przyzna , i do tej pory
jeszcze nigdy nie rozmawia ze swoim dzieckiem na szkodliwo ci u ywania narkotyków
albo takiej rozmowy nie pami ta.
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11.6.  Profilaktyka domowa

Czy kiedykolwiek rozmawia  Pan/Pani ze swoim dzieckiem na temat szkodliwo ci  palenia 
papierosów przez  m odzie ?

Wykres 74: Rozmowy rodziców z dzieckiem nt. szkodliwo ci palenia papierosów przez m odzie .
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Ponad 95% rodziców „szóstoklasistów” i prawie 94% rodziców uczniów III klas gimnazjum
stwierdzi o, i rozmawia o ze swoimi dzie mi na tematów szkodliwo ci palenia papierosów
przez m odzie .

Podobnie jak w poprzednich slajdach najwy szy odsetek rodziców, którzy nigdy nie
rozmawiali ze swoimi dzie mi na temat szkodliwo ci palenie papierosów odnotowano

ród rodziców „pierwszoklasistów” z gimnazjum (8,2%). Równie w tej samej grupie
badanych stwierdzono najwy szy odsetek respondentów, którzy nie pami tali o takiej rozmowie
ze swoim synem lub córk (4,1).
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11.6.  Profilaktyka domowa

Czy kiedykolwiek rozmawia  Pan/Pani ze swoim dzieckiem na temat przemocy i agresji w ród 
odzie y?

Wykres 75: Rozmowy rodziców z dzieckiem nt. przemocy i agresji w ród m odzie y.

Ponad 95% rodziców „szóstoklasistów” rozmawia o ze swoimi dzie mi na tematów
agresji i przemocy w ród m odzie . Jedynie 5% osób w tej grupie uzna o, i takiej rozmowy
dot d nie prowadzi o lub nie pami ta, czy kiedykolwiek mia a miejsce.

Wyra nie ni sze odsetki respondentów, którzy rozmawiali ze swoimi dzie mi na temat
agresji i przemocy w ród kolegów odnotowano w grupie rodziców gimnazjalistów. Nieco ponad
80% z nich rozmawia o na ten temat ze swoimi dzie mi. Wiele bada realizowanych w Polsce
pokazuje, i zjawisko przemocy rówie niczej najcz ciej pojawia si ród gimnazjalistów.
W tym kontek cie zaskakuj cy wydaje si istotny statystycznie spadek odsetka
respondentów – z 95,1 w ród rodziców „szóstoklasistów” do 82,8% w grupie rodziców uczniów
I klas gimnazjum - którzy przeprowadzili tak rozmow ze swoim dzieckiem.

rednio co szósty rodzic gimnazjalisty (14,6% - 17,2%) przyzna , i jeszcze nigdy nie
rozmawia ze swoim synem lub córk na temat agresji i przemocy w ród m odzie y lub e
nie pami ta takiej rozmowy.
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11.7.  Profilaktyka domowa 
- porównanie wyników z 2007  i  2011  roku.

Wykres 76: Odsetki rodziców, którzy zadeklarowali, e rozmawiali z dzie mi na temat
szkodliwo ci picia alkoholu przez m odzie – porównanie wyników z roku 2007 i 2011.
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Wykres 77: Odsetki rodziców, którzy zadeklarowali, e rozmawiali z dzie mi na temat
szkodliwo ci u ywania narkotyków przez m odzie – porównanie wyników z roku 2007 i 2011.
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11.7.   Profilaktyka  domowa
- porównanie  wyników  z 2007  i  2011  roku.

Wykres 78: Odsetki rodziców, którzy zadeklarowali, e rozmawiali z dzie mi na temat
szkodliwo ci palenia papierosów przez m odzie – porównanie wyników z roku 2007 i 2011.
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Wykres 79: Odsetki rodziców, którzy zadeklarowali, e rozmawiali z dzie mi na temat agresji i
przemocy w ród m odzie y – porównanie wyników z roku 2007 i 2011.
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11.8.  Profilaktyka domowa
Przyzwolenie rodziców na palenie papierosów
oraz picie napojów alkoholowych

Niemal wszyscy rodzice uczniów szóstych klas szkó podstawowych nie pozwoliliby
swoim dzieciom pi wódki (99,3%). Jednak w przypadku wina pojawiaj si do
zaskakuj ce deklaracje. Prawie 5% respondentów pozwoli oby swojemu dziecku wypi
ten napój, a kolejne 3,5% przyznaje, i nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii. Prawie
8% rodziców stwierdzi o równie e nie, jak by si zachowa o, gdyby ich dziecko chcia o napi
si piwa, a 3% nie mia oby nic przeciwko temu. Ponad 4% badanych rodziców nie ma równie
sprecyzowanej opinii i nie wie, czy zabroni oby dziecku na zapalenie papierosa.

W grupie rodziców gimnazjalistów przyzwolenie na picie alkoholu przez dzieci
zdecydowanie ro nie. Co dziesi ty (11,5%) respondent w tej grupie zgodzi by si aby jego
dziecko wypi o piwo. Podobny odsetek rodziców (9,8%) nie zabroni by równie , gdyby
jego dorastaj cy syn lub córka chcia si napi si wina. Prawie 7% badanych nie wie, jak
by si zachowa o, gdyby ich dziecko chcia o zapali .

Szczególnie istotny wzrost przyzwolenia na picie piwa i wina zauwa amy
w opiniach rodziców uczniów trzecich klas gimnazjum. W tym przypadku co pi ty badany
respondent (19,5%) przyznaje, e pozwoli by swojemu dziecku wypi piwo, a co siódmy
(15,4%) nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania. W przypadku wina równie odnotowano
wyra ny wzrost populacji rodziców, którzy pozwoliliby swojemu 16-letniemu dziecku wypi ten
napój alkoholowy (17,9%). Co dziesi ty badany (10,6%) ma w tpliwo ci i nie wie, jak
zachowa by si w takiej sytuacji, podobnie jak w przypadku, gdyby jego dziecko chcia o
zapali papierosa (9,8%). Odsetki rodziców, którzy nie zgodziliby si na zapalenie papierosa
przez swoje dziecko – w ka dej z badanych grup – s zdecydowanie najni sze i oscyluj
wokó 1%.
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11.8.  Profilaktyka domowa
Przyzwolenie rodziców uczniów 
na palenie papierosów oraz picie alkoholu
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Wykres 80: Przyzwolenie rodziców na picie alkoholu i palenie papierosów przez ich dzieci
– w opinii rodziców (odsetki badanych rodziców).
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11.9.  Przyzwolenie na picie i palenie
- porównanie  wyników z 2007 i 2011 roku

Wykres 81: Przyzwolenie na palenie papierosów w deklaracjach rodziców - porównanie wyników
bada z 2007 i 2011 roku.
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Wykres 82: Przyzwolenie na picie piwa w deklaracjach rodziców - porównanie wyników bada
z 2007 i 2011 roku.
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11.9.  Przyzwolenie na picie i palenie
- porównanie  wyników z 2007 i 2011 roku

Wykres 83: Przyzwolenie na picie wina w deklaracjach rodziców- porównanie wyników z 2007
i 2011 roku.

Wykres 84: Przyzwolenie na picie wódki w deklaracjach rodziców- porównanie wyników z 2007
i 2011 roku.
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12.  Korzystanie z pomocy     
specjalistów
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12.1.   Cz stotliwo   kontaktów  rodziców 
ze  specjalistami 

Nie ka dy problem wychowawczy udaje si rozwi za wy cznie
w gronie rodzinnym. W wielu sytuacjach rodzice potrzebuj dodatkowego wsparcia
i pomocy specjalisty.

Nale y podkre li , i ryzykowne zachowania podejmowane przez m odzie
mog równie wynika z ró nych zaburze psychicznych, które wymagaj
profesjonalnej diagnozy, a czasem tak e wieloletniego leczenia i rehabilitacji. Na
potrzeby niniejszego badania wygenerowano cztery kategorie specjalistów, do
których najcz ciej mog zwraca si o pomoc rodzice nastolatków z problemami
wychowawczymi. S to: pedagog szkolny, psycholog, lekarz oraz terapeuta
uzale nie .

Mimo, i wielu rodziców sygnalizowa o wcze niej problemy wychowawcze
ze swoimi dzie mi, bardzo nieliczni korzystali z pomocy specjalistów. W ka dej
badanej grupie rodzice maj cy problemy wychowawcze ze swoim dzie mi
najcz ciej odwiedzali pedagoga szkolnego. W okresie ostatnich 12 miesi cy

ród rodziców „szóstoklasistów” co siódmy korzysta z jego pomocy
przynajmniej kilka razy w roku (13,7%), a 1,4% raz lub kilka razy w miesi cu.
Co dwudziesty uczestnicz cy w badaniu rodzic ucznia 6 klasy szko y podstawowej
kilka razy w roku korzysta tak e z pomocy psychologa (5%), a nieliczni szukali
pomocy i wsparcia równie u lekarzy specjalistów (2,9%) .

W rodziców gimnazjalistów, szczególnie w klasach pierwszych, odsetek
osób korzystaj cych z pomocy lekarzy specjalistów jest nieco wi kszy ni
w szko ach podstawowych (7,6%). Niewielki wzrost odnotowano tak e w przypadku
kontaktów rodziców z pedagogami szkolnymi. Co dziewi ty badany – w zwi zku
z problemami wychowawczymi swojego dziecka - korzysta z ich pomocy
przynajmniej kilka razy w roku (11,5%) a co dwudziesty kilka razy w miesi cu lub
cz ciej (5,3%). Podobne odsetki odnotowano równie w grupie rodziców
„trzecioklasistów” (odpowiednio: 9,2% i 1,7%). Mi dzy 5-7% rodziców
gimnazjalistów maj cych problemy wychowawcze ze swoimi dzie mi korzysta o
tak e z konsultacji z psychologiem.

Zdecydowana wi kszo rodziców, z ró nych powodów, nie szuka
profesjonalnej pomocy i wsparcia w zakresie rozwi zywania problemów
wychowawczych swoich dzieci u specjalistów. Szko a powinna pe ni rol centrum
informacyjnego dla rodziców, wskazuj c im miejsca, gdzie warto szuka pomocy,
a w miar mo liwo ci oferowa tak e ró nego typu programy i konsultacje
specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, prawne itp.).
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12.1.   Cz stotliwo   kontaktów  rodziców 
ze  specjalistami 
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Wykres 85: Cz stotliwo kontaktów ze specjalistami w deklaracjach rodziców - klasy 6 SP

83,2%

93,8%

92,4%

99,1%

11,5%

3,5%

7,6%

0,9%

4,4% 0,9%

1,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

pedagog szkolny

psycholog

lekarz

terapeuta uzale nie

nigdy kilka razy w roku raz lub kilka razy w miesi cu przynajmniej raz w tygodniu

Wykres 86: Cz stotliwo kontaktów ze specjalistami w deklaracjach rodziców - klasy 1 G
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12.1.   Cz stotliwo   kontaktów  rodziców 
ze  specjalistami 

Wykres 87: Cz stotliwo kontaktów ze specjalistami w deklaracjach rodziców - klasy 3 G
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12.2.  Cz stotliwo   kontaktów  rodziców 
ze specjalistami - porównanie  wyników z 2007  i  2011  r.
oraz zadowolenie rodziców z udzielonej pomocy

Tabela: Korzystanie z pomocy specjalistów- porównanie wyników z roku 2007 i 2011.

rok 2007 rok 2011
pedagog szkolny 11,7% 15,1%
psycholog 10,9% 6,5%
lekarz 5,1% 5,6%
terapeuta uzale nie 1,0% 0,0%

rok 2007 rok 2011
pedagog szkolny 8,4% 16,8%
psycholog 12,5% 6,2%
lekarz 11,7% 7,6%
terapeuta uzale nie 10,8% 0,9%

rok 2007 rok 2011
pedagog szkolny 14,3% 10,9%
psycholog 12,9% 17,6%
lekarz 13,8% 0,8%
terapeuta uzale nie 11,0% 10,8%

klasa 6 SP

klasa 1 G

klasa 3 G

klasy 6 SP klasy 1 G klasy 3 G

pedagog szkolny 66,6% 70,0% 82,3%

psycholog 66,6% 85,7% 66,6%

lekarz 100,0% 100,0% 100,0%

terapeuta uzale nie 100,0% 100,0%

Tabela: Odsetki rodziców, którzy byli zadowolenie z z pomocy specjalistów, z której korzystali
w zwi zku z problemami wychowawczymi z dzie mi w ostatnich 12 miesi cach.
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13.  System kar i konsekwencji
stosowany przez rodziców
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13.1.   Repertuar kar i zachowa
stosowanych przez rodziców

Repertuar kar, jaki stosuj rodzice nastolatków, zmienia si nieco wraz
z wiekiem dzieci. Jedna kara zdecydowanie dominuje jednak nad wszystkimi
innymi, niezale nie od grupy wiekowej dzieci. T kar jest „czasowy zakaz gry na
komputerze”. W grupie najm odszych badanych uczniów z szóstych klas szkó
podstawowych a tak e w grupie rodziców uczniów I klas gimnazjum ponad 80%
badanych przyzna o, i najcz ciej wybiera w nie ten rodzaj kary wobec swoich
dzieci (odpowiednio: 84,2% i 81%). W grupie rodziców uczniów III klas gimnazjum
odsetek ten jest nieco ni szy (71,8%) ale i tak jest to najcz ciej wybierany w tej
populacji respondentów rodzaj kary.

Na drugim miejscu w ród najcz ciej wymienianych przez rodziców kar
i konsekwencji wychowawczych jest „czasowy zakaz ogl dania telewizji”.
Wskazuje go prawie po owa rodziców „szóstoklasistów” (48,9%) i 2/5 rodziców
uczniów I klas gimnazjum (41,4%). W ród rodziców uczniów ko cz cych nauk
w gimnazjum – ponad dwukrotnie cz ciej ni zakaz ogl dania telewizji
(18,8%), wymieniany jest czasowy zakaz wychodzenia na spotkania
towarzyskie, do kina lub na dyskotek (42,7%). Równie cz sto konsekwencj
stosuj rodzice „pierwszoklasistów” z gimnazjum (41,4%) i co trzeci rodzic
„szóstoklasisty” (35,3%) – jako trzeci w kolejno ci.

Na czwartym miejscu w repertuarze kar i konsekwencji rodzice wszystkich
badanych nastolatków – zarówno ze szkó podstawowych, jak i gimnazjów –
wskazuj pozbawienie ca ci lub cz ci kieszonkowego (odpowiednio: 17,3%
w grupie rodziców uczniów 6 klas SP; 20,7% w ród rodziców I kl. gimnazjum oraz
14,3% w grupie rodziców „trzecioklasistów”).

Strategia milczenia i nie odzywania si do dziecka stosowana jest w co
dziesi tej badanej rodzinie gimnazjalistów – 8,6% w ród rodziców uczniów I kl. oraz
10,3% w grupie rodziców uczniów III kl. gimnazjum. W podobnym zakresie pojawia
si tak e awantura i krzyk z u yciem mocnych s ów (dotycz one odpowiednio:
8,6% rodziców „szóstoklasistów”, 10,3% rodziców „pierwszoklasistów” z gimnazjum
oraz 12% rodziców uczniów z III klas gimnazjum).

Oko o 3,6% badanych rodziców „szóstoklasistów” przyznaje, e najcz ciej
stosowan form kary jest uderzenie dziecka r – spoliczkowanie. Mo e to
wiadczy o tym, i w kilku procentach badanych rodzin dochodzi do

ostrej, fizycznej przemocy domowej.
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13.1.  Repertuar kar i zachowa  
stosowanych przez rodziców

Konsekwencje stosowane przez rodziców wobec dziecka, 
w zwi zku z naruszeniem ustalonych w domu zasad post powania.

Wykres 88: Najcz ciej stosowane kary i konsekwencje- deklaracje rodziców - klasy 6 SP
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13.1.  Repertuar kar i zachowa  
stosowanych przez rodziców

Konsekwencje stosowane przez rodziców wobec dziecka, 
w zwi zku z naruszeniem ustalonych w domu zasad post powania.

Wykres 89: Najcz ciej stosowane kary i konsekwencje - deklaracje rodziców - klasy 1 gimnazjum
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13.1.  Repertuar kar i zachowa  
stosowanych przez rodziców

Konsekwencje stosowane przez rodziców wobec dziecka, 
w zwi zku z naruszeniem ustalonych w domu zasad post powania.

Wykres 90: Najcz ciej stosowane kary i konsekwencje - deklaracje rodziców - klasy 3 gimnazjum
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Najwa niejsze wyniki badania

1. Co trzeci z rodziców uczniów 6 klas szkó podstawowych uwa a, e picie alkoholu
jest powa nym problem w szkole, w której uczy si ich dziecko (35,9% - suma
odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). Odsetek ten nieznacznie wi kszy w
grupie rodziców starszej m odzie y – uczniów klas I i III gimnazjum. Oko o 40%
spo ród nich twierdzi, e to powa ny problem w szkole (40,9% oraz 39,9%).

2. Porównuj c te wyniki do wyników bada z 2007 r. mo emy zauwa jedn
istotn , pozytywn zmian . Dotyczy ona opinii rodziców „trzecioklasistów”, którzy
w obecnych badaniach (w 2011 r.) znacznie rzadziej ni 4 lata temu wskazywali problem
picia alkoholu przez m odzie ucz si w szkole, do której chodzi tak e si ich dziecko.
W 2007 prawie po owa badanych rodziców (48,5%) uwa a, e jest to powa ny
problem a obecnie (w 2011 r.) nieco mniej ni 2/5 (39,9%). Zdecydowanie wzros a te
grupa rodziców, którzy stwierdzili, e picie alkoholu przez m odzie nie jest problemem w
tej szkole (w 2007 r. – 18,1% a w 2011 r. – 31,7%). Nale y jednak doda , i to
wy cznie subiektywne odczucia rodziców, które nie maj adnej empirycznej podstawy.

3. Podobnie jak w przypadku picia alkoholu przez m odzie , równie w sprawie u ywania
narkotyków, co trzeci rodzic w ka dej z badanych grup uczniów uwa a, e jest to
powa ny problem w szkole, w której uczy si jego dziecko (33,8% - rodziców
„szóstoklasistów”, 37,7% - rodziców uczniów I klas gimnazjum i 31,8% - rodziców uczniów
III klas gimnazjum). Procentowanie oparte na zsumowaniu odpowiedzi „zdecydowanie tak”
oraz „raczej tak”. Jedyn istotn zmian , jaka pojawi a si w tym kontek cie w porównaniu
z wynikami bada z 2007 r. jest istotne zwi kszenie si odsetka rodziców uczniów III
klas gimnazjum, którzy uwa aj e narkotyki nie s powa nym problemem
w szkole, w której uczy si ich dziecko. W 2007 r. uwa tak co czwarty rodzic w tej
grupie badanych (25,8%) a obecnie (2011 r.) takiego zdania jest co trzeci (35,7%).

4. Niemal 45% rodziców „szóstoklasistów” uwa a, e w klasie, do której chodzi ich dziecko
aden z uczniów nie pali jeszcze papierosów. Wynik ten jest istotnie wy szy

w porównaniu z wynikiem uzyskanym w identycznym badaniu w 2007 r. Wówczas
uwa tak jedynie co czwarty rodzic z tej grupy (25,5%). Ponad po owa badanych w tej
populacji jest zdania, e w „ich” klasie pali jedynie kilku uczniów. Zdecydowana
wi kszo rodziców uczniów I klas gimnazjum – prawie 70% - jest zdania, e w klasie
jest kilku uczniów pal cych papierosy. Niepokoj cy jest g os niemal 10% rodziców,
z których po owa uwa a, e po papierosy si ga wi kszo uczniów (5,3%)
a druga po owa, e robi to wszyscy lub prawie wszyscy (4,5%). Porównuj c te wyniki
z wynikami bada z 2007 r. mo emy odnotowa wyra ne zwi kszenie si odsetka
rodziców, którzy uwa aj e w „ich” klasie pali wi kszo lub prawie wszyscy (w 2007 r. –
1,7% za w 2011 r. – 9,8%). Co ósmy rodziców ucznia III klasy gimnazjum (13%)
twierdzi, e osób pal cych w klasie, w której uczy si ich dziecko jest wi kszo lub
prawie wszyscy. Niemal tyle samo jest zdania, e pali po owa klasy a 2/3
rodziców, e tylko kilku uczniów.
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Najwa niejsze wyniki badania 

5. Analizuj c skal i nasilenie zjawiska przemocy rówie niczej w szkole ponad po owa
rodziców uczniów szóstych klas szkó podstawowych uzna a, e jest to powa ny
problem w szkole, w której uczy si ich dziecko (53,5% - suma odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Przeciwnego zdania by co trzeci rodzic w tej grupie
badanych (31%), a co szósty nie mia w tej kwestii wyrobionego pogl du i wybiera
odpowied „trudno powiedzie ” (15,5%). ród rodziców uczniów I klas gimnazjum
odnotowano nieco ni szy odsetek respondentów, którzy stwierdzili, i przemoc w ród

odzie y stanowi powa ny problem w szkole ich dziecka (49,2%). Najmniej tego typu
opinii pojawi o si w grupie rodziców „trzecioklasistów” ko cz cych nauk w
gimnazjum (41,5%). rednio co pi ty rodzic gimnazjalisty – w obu badanych frakcjach –
mia powa ne w tpliwo ci, jak odpowiedzie na to pytanie i wybiera odpowied „trudno
powiedzie ” (odpowiednio: 18% i 21,1%).

6. Porównuj c wyniki tegorocznych bada (2011) do wyników podobnych bada
przeprowadzonych w Policach w 2007 r. mo emy zauwa bardzo istotn pozytywn
zmian w opiniach rodziców uczniów III klas gimnazjum nt. problemu przemocy
rówie niczej w szkole, w której uczy si ich dziecko. W 2007 r. prawie 3/5 badanych
w tej grupie rodziców (57,2%) stwierdzi o, e przemoc i agresja pomi dzy uczniami jest
powa nym problemem w szkole ich dziecka. Obecnie tak opini prezentuje oko o 2/5
respondentów (41,5%) w tej frakcji badanych, co faktycznie oznacza istotne statystycznie
zmniejszenie si wspomnianej grupy o ponad ¼ (27,4%). Jednocze nie zdecydowanie
wzros a populacja rodziców – z 15,2% w 2007 r. do 37,4% w 2011 r. - przekonanych,
przemoc rówie nicza, nie jest powa nym problemem w szkole, do której chodzi ich
dziecko. Tak istotna zmiana – w tak wa nej kwestii – jest z pewno ci spowodowana
ró nymi czynnikami, zarówno dzia aniami jakie podj y szko y, jak i programami
profilaktycznymi realizowanymi w rodowisku lokalnym.

7. Poczucie bezradno ci i zagubienia oraz brak pomys ów na to, jak pomóc swojemu
dziecku w jego problemach wiadcz o kryzysie, jaki dotkn rodzin . To stwierdzenie
wykorzystane w ankiecie jest jednym z istotnych wska ników poziomu kompetencji
rodzicielskich, a tak e „barometrem” kondycji psychicznej rodziców. Co szósty spo ród
rodziców uczniów szóstych klas szkó podstawowych (15,5%) przyznaje, i cz sto –
jako rodzic - czuje si bezradny i zagubiony i nie wie jak pomóc swojemu dziecku
w jego problemach. W grupie rodziców gimnazjalistów odsetki te s nieznacznie
wy sze (20,5% w ród pierwszoklasistów oraz 17,2% w grupie trzecioklasistów).

8. W populacji rodziców uczniów szóstych klas polickich „podstawówek”, co szósty badany
przyznaje, e nie ma zaufania do swojego dziecka (17%). ród rodziców gimnazjalistów
odsetek ten jest wyra nie zró nicowany. W I klasach gimnazjum co czwarty badany
rodzic (23,7%) potwierdza brak zaufania do swojego dziecka za
w klasach III tak opini prezentuje mniej ni 15% badanych. Nale y jednak
podkre li , i zdecydowana wi kszo respondentów ma zaufanie do w asnych dzieci.
W ostatnich klasach szkó podstawowych taki pogl d wyra a ponad 2/3 badanych (68,3%)
za w gimnazjach odpowiednio: 57,4% oraz 70,7%.
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9. Porównanie opinii rodziców nt. picia napojów alkoholowych przez ich dzieci
z deklaracjami samej m odzie y pokazuje, jak ograniczona jest w tym zakresie
wiedza i orientacja rodziców. Do picia alkoholu w ostatnich 12 miesi cach przyznaje si
prawie 90% najstarszej badanej m odzie y (uczniów III kl. gimnazjum) – to jest prawie
3-krotnie wi cej ni uwa ali rodzice. W pierwszych klasach gimnazjum to
zró nicowanie jest jeszcze wi ksze. Do picia alkoholu w tej grupie przyznaje si ponad
60% badanych nastolatków – to jest 6 razy wi cej ni wynika oby to z opinii rodziców.
Bardzo du e zró nicowania odnotowano tak e w najm odszej badanej grupie tj. w ród
„szóstoklasistów” ucz cych si w szko ach podstawowych. Co pi ty z nich (21,1%)
przyznaje, i pi alkohol w ci gu ostatnich 12 miesi cy. W opinii rodziców - takich
uczniów jest 4-krotnie mniej. Wyniki te jednoznacznie wskazuj , i wi kszo rodziców
nie jest wiadoma ryzykownych zachowa swoich dzieci.

10. W badaniu rodziców „szóstoklasistów” oraz uczniów I klas gimnazjum odnotowano bardzo
niskie odsetki respondentów, którzy przyznali, e ich dzieci upi y si w ci gu ostatniego
roku (odpowiednio: 0,7% oraz 3,4%). Nieco wi cej tego typu zachowa potwierdzili rodzice
„trzecioklasistów” ko cz cych nauk w gimnazjum (7,8%). Porównuj c te dane
z wynikami bada polickich nastolatków odkrywamy ogromne dysproporcje
pomi dzy opiniami rodziców a rzeczywistym obrazem, jaki wy ania si z deklaracji

odzie y. Do upicia si w ostatnich 12 miesi cach przyznaje si prawie po owa (45,9%)
uczniów III kl. gimnazjum – to jest prawie 6-krotnie wi cej ni twierdzili rodzice
badanych nastolatków. W pierwszych klasach gimnazjum to zró nicowanie jest
jeszcze wi ksze. W ostatnim roku upi si co trzeci badany „pierwszoklasista” - to jest 10
razy wi cej ni dzili rodzice. Istotne ró nice w tym zakresie odnotowano tak e w
najm odszej badanej grupie tj. w ród „szóstoklasistów” ze szkó podstawowych. Prawie 5%
z nich przyzna o, e upi o si w ci gu ostatnich 12 miesi cy. W opinii rodziców takich
uczniów by o 6-krotnie mniej.

11. Porównuj c wyniki bada polickich gimnazjalistów dotycz ce u ywania przez nich
narkotyków w okresie ostatnich 12 miesi cy z opiniami, jakie w tej samej sprawie
przedstawili ich rodzice - nale y podkre li ogromn dysproporcj jaka wyst puje w
tym kontek cie. W opinii rodziców po marihuan si ga o nieca e 2% nastolatków z tej
grupy. W badaniach przeprowadzonych bezpo rednio z t frakcj odzie y do

ywania marihuany przyzna si rednio co czwarty „trzecioklasista” (27,8%) – to
jest ponad 15 razy wi cej. W I klasach gimnazjum nieca e 3% rodziców uczniów
stwierdzi o, i ich dzieci u ywa y marihuany w ci gu ostatniego roku. Porównuj c te dane
z wynikami bada samej m odzie y (uczniów I kl. gimnazjum) mo emy zauwa bardzo
istotn ró nic . Do u ywania marihuany w ostatnich 12 miesi cach przyzna si co siódmy
badany „pierwszoklasista” (13,5%) – to jest ponad 5-krotnie wi cej ni uwa ali rodzice
tych nastolatków.
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12. Zdecydowana wi kszo rodziców – w ka dej z badanych frakcji – w ci gu ostatniego
roku nie do wiadczy a k opotów wychowawczych zwi zanych ze swoim dzieckiem
(70-79%). Brak powa niejszych k opotów wychowawczych ze swoimi dzie mi najcz ciej
wskazywali rodzice „szóstoklasistów” (78,9%). Najwi cej tego typu problemów mieli
rodzice gimnazjalistów ucz cych si w klasach pierwszych. Co czwarty z nich
(23,8%) przyznaje, i w ostatnim roku przechodzi trudne momenty zwi zane
z wychowywaniem w asnego dziecka. Wynik ten jest niemal 2-krotnie wy szy od
wyniku uzyskanego w badaniu w 2007 r. (12,6%). Najwi cej problemów
wychowawczych maj rodzice uczniów I klas gimnazjum. To w tej grupie
odnotowano najwy szy odsetek rodziców z poczuciem bezradno ci i zagubienia oraz
brakiem pomys ów na to, jak pomóc swojemu dziecku w jego problemach (20,5%).

13. Porównuj c wyniki bada z 2011 r. do rezultatów podobnych bada z 2007 r. nale y
podkre li kilka pozytywnych zmian, jakie odnotowano w sferze dost pno ci
substancji psychoaktywnych dla niepe noletniej m odzie y w Policach. Przede
wszystkim warto podkre li istotny statystycznie spadek populacji rodziców
nastolatków, którzy uwa aj e ich dziecko mo atwo kupi w Policach narkotyki.
W 2007 r. twierdzi o tak a 40% rodziców „szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów
III klas gimnazjum. W badaniach zrealizowanych w 2011 r. taki pogl d wyra co
czwarty rodzic we wspomnianych grupach (odpowiednio: 27,5% i 26,8%).

14. Wyra ne zmiany opinii rodziców dotyczy y tak e innych substancji
psychoaktywnych – napojów alkoholowych i papierosów. W 2007 r. 86,5% rodziców
„trzecioklasistów” z gimnazjum uwa o, e ich dzieci z atwo ci mog zdoby
w Policach papierosy. Obecnie taki pogl d wyra a ¾ badanych (74,8%). Podobn zmian
odnotowano równie w przypadku dost pno ci napojów alkoholowych – piwa, wina i
napojów spirytusowych. W przypadku piwa odsetek ten zmniejszy si
z 77,8% do 65,9% a w przypadku wódki z 54,4% do 43,1%. W ka dym przypadku by a to
zmiana istotna statystycznie.

15. Porównuj c wyniki tegorocznych bada (2011) do rezultatów odnotowanych
w badaniach z 2007 r. nale y podkre li kilka istotnych zmian, przede wszystkim
w zakresie orientacji rodziców nastolatków dot. szkolnych programów profilaktyki.
W 2007 r. jedynie co trzeci rodzic „szóstoklasisty” (35,8%) i ponad 2/5 rodziców uczniów
I klas gimnazjum (40,3%) stwierdzi o, i ysza o tylko kilka ogólnych informacji na temat
szkolnych programów profilaktycznych. Jednocze nie po owa badanych we wspomnianych
frakcjach w ogóle nie s ysza a o takich programach. Rezultaty tegorocznych bada
(2011) pokazuj zdecydowanie pozytywne zmiany w tym zakresie. Ponad 2-krotnie
wzros a grupa rodziców, którzy s yszeli o szkolnym programie profilaktyki i maj na jego
temat ogóln orientacj – z 35,8% do 68,3% w ród rodziców „szóstoklasistów” oraz z
40,3% do 86,9% w drugiej badanej frakcji. Najwi ksz zmian odnotowano w grupie
rodziców uczniów III klas gimnazjum. W okresie ostatnich czterech lat 3-krotnie
zwi kszy si odsetek respondentów, którzy przyznali i maj podstawow
orientacj w sprawie szkolnego programu profilaktyki.
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15.1. Nasilenie u ywania substancji 
psychoaktywnych w ród uczniów  w ocenie 
rodziców a poczucie bezradno ci wychowawczej 

Bior c pod uwag wysok spójno odpowiedzi udzielonych przez badanych na pytania
dotycz ce cz stotliwo ci u ywania alkoholu, narkotyków i palenia papierosów przez ich
dzieci utworzono zmienn pn. Nasilenie u ywania substancji psychoaktywnych

ród uczniów w ocenie rodziców, sumuj c punkty wyliczone na podstawie
odpowiedzi na pytanie 18 i 21 ankiety. Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla utworzonej skali
wynosi 0,801. Zmienna mo e przyjmowa warto ci od 4-16. rednia warto w klasach 6
SP M=4,4; w klasach 1G M=4,41, w klasach 3 G M=4,81. Analizowano zwi zek
pomi dzy zmienn Nasilenie u ywania substancji psychoaktywnych w ród uczniów
w ocenie rodziców a poczuciem bezradno ci wychowawczej rodziców, ocen
dost pno ci substancji psychoaktywnych, nasileniem przemocy do wiadczanej
przez uczniów, cz stotliwo ci opotów wychowawczych oraz ocen
rozpowszechnienia u ywania substancji psychoaktywnych w klasie.

Nasilenie u ywania 
substancji 

psychoaktywnych 
przez uczniów 

Poczucie bezradno ci 
rodzicielskiej 

Korelacja 
Pearsona

1 ,124

Istotno  ,161
N 129 129

Korelacja 
Pearsona

,124 1

Istotno  
(dwustronna)

,161

N 129 142

Korelacja 
Pearsona

1 ,363

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 108 108

Korelacja 
Pearsona

,363 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 108 122

Korelacja 
Pearsona

1 ,255

Istotno  
(dwustronna)

,011

N 100 100

Korelacja 
Pearsona

,255 1

Istotno  
(dwustronna)

,011

N 100 123

3 G Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Poczucie bezradno ci 
rodzicielskiej 

klasa

6 SP Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Poczucie bezradno ci 
rodzicielskiej 

1 G Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Poczucie bezradno ci 
rodzicielskiej 

Tabela 1/S: Macierz korelacji pomi dzy zmiennymi: Nasilenie u ywania substancji w ród
uczniów i poczucie bezradno ci rodzicielskiej. Korelacje istotne oznaczono kolorem
czerwonym.
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15.2. Nasilenie u ywania substancji psychoaktywnych 
ród uczniów  w ocenie rodziców a ocena 

rozpowszechnienia u ywania w klasie 

Tabela 2/S: Macierz korelacji pomi dzy zmiennymi: Nasilenie u ywania substancji w ród
uczniów i ocena rozpowszechnienia u ywania substancji w klasie. Korelacje istotne
oznaczono kolorem czerwonym.

Nasilenie u ywania 
substancji 

psychoaktywnych 
przez uczniów 

Ocena 
rozpowszechnienia 
ywania substancji w 

klasie
Korelacja 
Pearsona

1 ,148

Istotno  
(dwustronna)

,111

N 129 117

Korelacja 
Pearsona

,148 1

Istotno  
(dwustronna)

,111

N 117 128

Korelacja 
Pearsona

1 ,792

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 108 86

Korelacja 
Pearsona

,792 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 86 96

Korelacja 
Pearsona

1 ,609

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 100 75

Korelacja 
Pearsona

,609 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 75 90

1 G Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania substancji w 
klasie

3 G Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania substancji w 
klasie

klasa

6 SP Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Ocena 
rozpowszechnienia 

ywania substancji w 
klasie
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15.3. Nasilenie u ywania substancji   
psychoaktywnych w ród uczniów  w ocenie rodziców 
a nasilenie przemocy rówie niczej  do wiadczanej  
przez uczniów

Tabela 3/S: Macierz korelacji pomi dzy zmiennymi: Nasilenie u ywania substancji w ród
uczniów i nasilenie przemocy do wiadczanej przez uczniów. Korelacje istotne oznaczono
kolorem czerwonym.

Nasilenie u ywania 
substancji 

psychoaktywnych 
przez uczniów 

Nasilenie przemocy 
do wiadczanej przez 

uczniów
Korelacja 
Pearsona

1 ,060

Istotno  
(dwustronna)

,593

N 129 81
Korelacja 
Pearsona

-,060 1

Istotno  
(dwustronna)

,593

N 81 86

Korelacja 
Pearsona

1 ,237

Istotno  
(dwustronna)

,105

N 108 48

Korelacja 
Pearsona

,237 1

Istotno  
(dwustronna)

,105

N 48 52

Korelacja 
Pearsona

1 ,768

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 100 51

Korelacja 
Pearsona

,768 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 51 56

1 G Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Nasilenie przemocy 
do wiadczanej przez 
uczniów

3 G Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Nasilenie przemocy 
do wiadczanej przez 
uczniów

klasa

6 SP Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Nasilenie przemocy 
do wiadczanej przez 
uczniów
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15.4. Nasilenie u ywania substancji 
psychoaktywnych w ród uczniów  w ocenie 
rodziców a cz stotliwo  k opotów 
wychowawczych 

Tabela 4/S: Macierz korelacji pomi dzy zmiennymi: Nasilenie u ywania substancji w ród
uczniów i cz stotliwo opotów wychowawczych. Korelacje istotne oznaczono kolorem
czerwonym.

Nasilenie u ywania 
substancji 

psychoaktywnych 
przez uczniów 

Czy w ci gu ost.12 
mie . mia a k opoty 

wychowawcze
Korelacja 
Pearsona

1 ,248

Istotno  
(dwustronna)

,005

N 129 129

Korelacja 
Pearsona

,248 1

Istotno  
(dwustronna)

,005

N 129 142

Korelacja 
Pearsona

1 ,345

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 108 108

Korelacja 
Pearsona

,345 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 108 122

Korelacja 
Pearsona

1 ,383

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 100 100
Korelacja 
Pearsona

,383 1

Istotno  
(dwustronna)

,000

N 100 123

3 G Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Czy w ci gu ost.12 
mie . mia a k opoty 
wychowawcze

klasa

6 SP Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Czy w ci gu ost.12 
mie . mia a k opoty 
wychowawcze

1 G Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 
przez uczniów 

Czy w ci gu ost.12 
mie . mia a k opoty 
wychowawcze
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15.5. Zwi zki pomi dzy wybranymi 
zmiennymi -podsumowanie

Jak pokazuj dane zamieszczone w tabelach 1/S -3/S w badaniu odnotowano pozytywn
korelacj pomi dzy:

• nasileniem u ywania substancji przez uczniów w ocenie rodziców a poczuciem
bezradno ci rodzicielskiej, co oznacza, e im wi ksze nasilenia u ywania substancji tym
wi ksze poczucie bezradno ci rodzicielskiej u rodziców (zale no odnotowano
w klasach 1 G i 3 G, wspó czynnik korelacji by nieistotny w klasach 6 SP);

• nasileniem u ywania substancji przez uczniów w ocenie rodziców a ocen
rozpowszechnienia u ywania substancji w klasie, co oznacza, e im wi ksze nasilenie

ywania substancji u w asnych dzieci w ocenie rodziców tym wy sza ocena
rozpowszechnienia u ywania substancji w klasie (zale no odnotowano w klasach
1 G i 3 G, wspó czynnik korelacji by nieistotny w klasach 6 SP);

• nasileniem u ywania substancji przez uczniów w ocenie rodziców a nasileniem
przemocy w do wiadczeniach uczniów, co oznacza, e im wi ksze nasilenie u ywania
substancji u w asnych dzieci w ocenie rodziców tym wi ksza cz stotliwo opotów
wychowawczych z dzie mi deklarowana przez rodziców (zale no odnotowano
w klasach 6 SP, 1 G i 3 G);

• nasileniem u ywania substancji przez uczniów w ocenie rodziców a nasileniem
przemocy rówie niczej do wiadczanej przez uczniów, co oznacza, e im wi ksze
nasilenie u ywania substancji u w asnych dzieci w ocenie rodziców tym wi ksze nasilenie
przemocy rówie niczej do wiadczanej przez uczniów (zale no odnotowano
w klasach 1 G i 3 G, wspó czynnik korelacji by nieistotny w klasach 6 SP).

W badaniu nie odnotowano zale no ci pomi dzy nasileniem u ywania substancji przez
uczniów w ocenie rodziców a ocen dost pno ci substancji psychoaktywnych dla

odzie y na terenie Polic.

Wszystkie opisane zale no ci przedstawiono na schematach 1-4.
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16.1. Nasilenie u ywania substancji 
psychoaktywnych w ród uczniów  w ocenie 
rodziców a poczucie bezradno ci wychowawczej 

Rysunek 1 i 2: Zwi zek pomi dzy zmiennymi: nasilenie u ywania substancji przez uczniów
i ocena rozpowszechnienia u ywania substancji w klasie oraz nasilenie bezradno ci rodzicielskiej

nasilenie 
ywania 

substancji przez 
uczniów 

ocena 
rozpowszechnienia 
substancji w ród 
uczniów

nasilenie 
ywania 

substancji przez 
uczniów 

nasilenie 
bezradno ci 
rodzicielskiej 
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16.1. Nasilenie u ywania substancji 
psychoaktywnych w ród uczniów  w ocenie 
rodziców a poczucie bezradno ci wychowawczej 

Rysunek 3 i 4: Zwi zek pomi dzy zmiennymi: nasilenie u ywania substancji przez uczniów
i nasilenie przemocy rówie niczej do wiadczanej przez uczniów oraz cz stotliwo opotów
wychowawczych z dzie mi

nasilenie 
ywania 

substancji przez 
uczniów 

cz stotliwo  
opotów 

wychowawczych 

nasilenie 
ywania 

substancji przez 
uczniów 

nasilenie przemocy 
rówiesniczej 
do wiadczanej 
przez uczniów


