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Grupa: Uczniowie szkół podstawowych gminy Police 
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Program kierowany był do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego 

ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, 

nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych. Celem było zmniejszanie 

lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej grupie 

i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój. Działania uniwersalne były 

realizowane wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.  

Rozwijanie 

kompetencji 

(emocjonalnych, 

społecznych, 

interpersonalnych) 

wspierających  

pozytywne 

zachowania. 

Prowadzenie 

działań 

edukacyjnych 

dla uczniów 

i rodziców 

(z wykorzystaniem 

materiałów 

opracowanych 

przez realizatorów 

programu) 

Integracja 

środowiska 

lokalnego 

(instytucje 

wspierające funkcję 

profilaktyczną 

szkoły) 

Monitorowanie 

skali zachowań 

ryzykownych 

(alkohol, 

papierosy, e-

papierosy, leki, 

nowe substancje 

psychoaktywne 

tzw. dopalacze, 

uzależnienia 

behawioralne) 
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Przykładami profilaktyki uniwersalnej realizowanymi w ramach programu opóźniania 

inicjacji alkoholowej, nikotynowej, uchronienia od innych uzależnień behawioralnych są 

m. in.: zajęcia rozwijające pozytywną samoocenę, radzenia sobie ze stresem, zarządzania 

emocjami i kształtujące prawidłowe relacje rówieśnicze. Tematyczne warsztaty były 

działaniami sprzyjającymi aktywizowaniu uczniów i wskazującymi na sposoby radzenia sobie 

w sytuacjach subiektywnie trudnych.   

 

Wybrane działania przeprowadzone w ramach programu 

1. Rajd integracyjny - międzyszkolny połączony z zajęciami profilaktycznymi
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2. Zajęcia profilaktyczne w szkołach 
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3. Spotkania profilaktyczno – informacyjne dla rodziców 
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4. Konkursy 
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5. Stoisko profilaktyczno – informacyjne w czasie festynu z „Mikołajem po zdrowie” 
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6. Materiały edukacyjne opracowane przez zespół pedagogów 
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Rekomendacje 

Wyniki badań ankietowych nt. Problemów związanych z piciem alkoholu, 

używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą w szkole – w ocenie polickich nastolatków 

przeprowadzonych w 2019 roku przez Pracownię Badawczo-Psychologiczną MIRABO 

sfinansowane i przeprowadzone na zlecenie Gminy Police m. in. wykazały, że: 

- najpopularniejszą formą spędzania wolnego czasu wśród badanych nastolatków jest 

korzystanie z komputera (kl. 6: 49%, kl. 7: 55%, kl. 3 gimnazjum: 54% deklarowało, że tak 

spędza czas wolny bardzo często/prawie codziennie) oraz oglądanie telewizji dla przyjemności 

(kl. 6: 42%, kl. 7: 36%, kl. 3 gimnazjum 21%  odpowiedzi bardzo często/prawie codziennie). 

36% szóstoklasistów wskazało, że w czasie wolnym bardzo często aktywnie uprawia sport, 

a 33% prawie codziennie poświęca go swojemu hobby (gra na instrumencie, śpiew, rysunek 

itp.). Najrzadziej wskazywane w tej grupie wiekowej formy spędzania wolnego czasu to 

uczestnictwo w różnych działaniach społecznych oraz pozalekcyjnych grupowych zajęciach 

sportowych.  

Uczniowie zagrożeni uzależnieniem od internetu stanowią 13,8% w klasach 6 SP, 17,9% 

w klasach 7 SP oraz 9,8% w klasach 3 gimnazjum. Odsetek takich uczniów w klasach 7 

SP był istotnie wyższy niż w klasach 3 G. Wynik ten jest niepokojący - zagrożenie dotyczy 

bowiem co 6 ucznia korzystającego z internetu w czasie wolnym. 

- Największy odsetek uczniów doświadczył w ciągu ostatniego roku ze strony rówieśników 

przemocy werbalnej (używanie wulgarnych słów). W klasach VI SP (raz lub kilka razy 

w miesiącu albo częściej) doświadczyło takiej formy przemocy ponad 83%, w kl. VII SP 

i kl. III G po ponad 84%. Kolejną częstą formą doznawanej przemocy jest celowe popchnięcie, 

wywrócenie, podstawienie nogi. W klasach szóstych takiej formy przemocy doświadczyło raz 

lub kilka razy miesiącu albo częściej prawie 60%, w siódmych – ponad 50%, zaś w trzecich 

ponad 40% (przemoc fizyczna). Warto zauważyć, że w klasach VI i VII grożenie pobiciem lub 

zastraszanie słowne jest trzecią w kolejności formą przemocy wymienianą przez ofiary 

(przemoc werbalna, zastraszanie). Doświadczył jej więcej niż co drugi uczeń w klasie VI, co 

trzeci w klasie VII i co czwarty w III gimnazjum. Inną częstą formą przemocy doświadczanej 

przez uczniów jest celowe uderzenie lub pobicie (przemoc fizyczna). Takie sytuacje 

odnotowało raz lub kilka razy w miesiącu albo częściej 34% trzynastolatków, ponad 33% 

czternastolatków i 18,5% szesnastolatków. 

- Do użycia narkotyków namawianych przynajmniej raz było ponad 10% uczniów klas III 

gimnazjum, 6% / 7 SP, 5,8% / 6 SP.  
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-  Z wiekiem rośnie nasilenie przemocy polegającej na wywieraniu presji rówieśniczej 

dotyczącej używania takich substancji jak alkohol czy papierosy. W klasach 6 odsetek 

osób, którym zdarzyło się namawiać do picia alkoholu wynosił nieco ponad 1%, kl. 7 - ponad 

4%, zaś w 3 gimnazjum – ponad 7%. 

- Z wiekiem uczniowie coraz częściej wskazują, że doświadczaną przez nich formą przemocy 

była presja kolegów polegająca na namawianiu ich do picia alkoholu. Taka sytuacja 

dotyczyła ponad 8% uczniów klas 6, 21% uczniów klas 7 oraz ponad 30% uczniów klas 3 

gimnazjum. W przypadku namawiania do palenia papierosów odsetek ten w klasach III 

gimnazjum wynosił ponad 28%. 

- Co piąty uczeń szóstych klas szkół podstawowych (20,3%) przynajmniej raz w życiu zapalił 

już papierosa - a więc ma za sobą inicjację nikotynową. Wśród uczniów klas siódmych do 

palenia papierosów przynajmniej raz w życiu przyznało się prawie 50% uczniów z tego 

rocznika, a w klasach trzecich gimnazjum 54,6%. 

- Popularność palenia e-papierosów rośnie z wiekiem (kl.6: 28,7%, kl.7: 59,4%, kl.3: 67%). 

Biorąc pod uwagę podział na płeć, można zauważyć, że e-papierosy pali niemal trzy razy 

więcej trzecioklasistek z gimnazjum niż szóstoklasistek ze SP i prawie dwa razy więcej 

chłopców z trzecich klas gimnazjum niż chłopców z klas szóstych SP. Niemal co czwarty 

uczeń (28,7%) klas szóstych SP przynajmniej raz w życiu zapalił e-papierosa (w tym 33% - 

chłopcy, 24,7% - dziewczęta). W grupie czternastolatków niemal 60% uczniów zapaliło 

przynajmniej raz w życiu e-papierosa. Wśród uczniów trzecich klas gimnazjum osoby te 

stanowią ponad 2/3 badanych (67%). 

- Wśród uczniów VI klas szkół podstawowych odsetek tych, którzy przynajmniej raz w życiu 

pili alkohol wynosił 27,1%. Oznacza to, że ponad ¼ 13-latków uczących się w polickich 

„podstawówkach” ma już za sobą inicjację alkoholową. Przynajmniej raz w życiu po alkohol 

sięgnęła ¼ dziewcząt i chłopców. Ponad połowa uczniów w klasach VII SP przyznała, że choć 

raz w życiu piła alkohol. Różnica w porównaniu z klasami szóstymi jest bardzo wysoka – 

„skok” z 27,1% do 53,6%. W przypadku dziewcząt z tego rocznika odsetek osób, które mają 

za sobą inicjację alkoholową jest nieco niższy niż w grupie chłopców (50,5% vs. 56,6%). 

W przypadku uczniów III klas gimnazjum odsetek tych, którzy pili jakikolwiek napój 

alkoholowy w życiu przekracza 72%. Różnica w porównaniu z klasami siódmymi jest znacząca 

– „skok” z 53,7% do 72,9%. W analizowanej grupie wiekowej odnotowano istotną różnicę w 

zakresie rozpowszechnienia picia alkoholu w życiu pomiędzy płciami. Odsetek dziewcząt 

mających za sobą inicjację alkoholową wynosi 82,5%, zaś chłopców 63,2%. Przedstawione 



Wolni od … 2 

2019 

dane oznaczają, że w całej populacji badanych uczniów trzecich klas gimnazjum zaledwie 

co czwarty badany nie ma jeszcze za sobą inicjacji alkoholowej. 

Odnotowano istotny spadek odsetka uczniów, którzy mają za sobą inicjację alkoholową 

w klasach VI SP pomiędzy rokiem 2007 a 2019. W klasach pierwszych gimnazjum (obecnie 

kl. VII SP) rozpowszechnienie picia alkoholu w życiu był istotnie niższe w roku 2015 

w porównaniu z rokiem 2007, jak i 2011. Tendencja spadkowa utrzymuje się także w roku 

2019. Spadek odsetka pijących odnotowano także w klasach III gimnazjum, był on istotny 

pomiędzy rokiem 2007 a 2019. 

Pomiędzy rokiem 2007 a 2019 odnotowano istotny spadek odsetka uczniów pijących alkohol 

w ostatnim roku z klas VI SP. Podobną tendencję zanotowano także w klasach III gimnazjum. 

Natomiast w klasach VII tendencja spadkowa w tym zakresie utrzymywała się do roku 2015, 

pomiędzy rokiem 2015 a 2019 odnotowano wzrost odsetka osób pijących w ostatnim roku z 

ponad 39% do ponad 47%. Odnotowano także pomiędzy rokiem 2007 i 2019 istotny spadek 

odsetka uczniów, którzy pili alkohol w ostatnim miesiącu przed badaniem w klasach VI SP 

oraz III G. 

W klasach VI SP w ciągu ostatniego roku upiło się niemal tyle samo dziewcząt, jak i chłopców 

(5,1% vs. 5,3%). W ciągu ostatnich 30 dni w tej grupie wiekowej upiło się 2% dziewcząt i 1,1% 

chłopców. W populacji uczniów siódmych klas SP odsetki dziewcząt i chłopców upijających 

się w ciągu ostatnich 12 miesięcy także nie różniły się istotnie. Odsetek upijających się 

uczennic kształtował się na poziomie 20,9%, zaś chłopców 15,6%. Nie odnotowano także 

istotnych różnic w przypadku odsetków uczniów i uczennic upijających się w ciągu ostatniego 

miesiąca – 9,9% (dziewczęta) vs. 6,6% (chłopcy). 

Bardzo niepokojące są wyniki dotyczące upijania się w populacji dziewcząt klas III 

gimnazjum. Odsetki dziewcząt i chłopców upijających się w ciągu całego życia, ostatniego 

roku i ostatniego miesiąca są zróżnicowane. We wszystkich analizowanych okresach 

odnotowano pod względem rozpowszechnienia upijania się istotne różnice pomiędzy płciami. 

W ostatnim miesiącu przed badaniem upiło się 17,5% uczennic, a w grupie chłopców – 5,3%. 

W roku 2019 wzrost odsetka dziewcząt upijających się w ostatnim roku był znacznie bardziej 

dynamiczny niż w przypadku chłopców. W klasach 7 SP upiła się co piąta uczennica - 20,9% 

zaś w klasach 3 G - aż 37,5%! W grupie chłopców wzrost odsetka upijających się uczniów był 

mniej dynamiczny niż w populacji dziewcząt - w kl. VII 15,6% zaś w kl. III gimnazjum - 21,1%. 

Odsetek dziewcząt upijających się w ostatnim miesiącu wzrasta pomiędzy klasą siódmą SP a 

trzecią G z 9,9% do 17,5%, a w grupie chłopców maleje z 6,6% do 5,3%. 
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- Wśród uczniów klas VI szkół podstawowych odsetek tych, którzy przynajmniej raz w życiu 

używali narkotyków wynosił 6,2%. Odnotowano 6,4% chłopców, którzy mieli takie 

doświadczenie, wśród dziewcząt – 6,1%. W VII klasach do używania narkotyków przyznaje 

się co jedenasty badany uczeń (8,8%). Oznacza to nieznaczny wzrost odsetka badanych 

sięgających po narkotyki w porównaniu z uczniami klas VI SP. Odsetek dziewcząt z klas VII, 

które przynajmniej raz w życiu używały jakiegoś narkotyku, jest podobny jak odsetek chłopców 

– 7,7% vs. 9,8%. W klasach III gimnazjum odnotowano „skokowy” - prawie 2-krotny 

wzrost odsetka uczniów, którzy choć raz w życiu sięgnęli po narkotyk (17,4%) 

w porównaniu z wynikami uczniów klas VII (8,8%). W klasach III gimnazjum odnotowano 

także różnicę w zakresie rozpowszechnienia używania narkotyków ze względu na płeć. 

Co ciekawe odsetek dziewcząt, które mają za sobą doświadczenie używania narkotyków w tej 

frakcji wiekowej wynosi 22,9%, odsetek chłopców jest niemal dwukrotnie niższy i wynosi 

11,7%.  

- Odsetki uczniów używających narkotyków w klasach VI SP są niskie. W porównaniu 

z rokiem 2015 wzrósł o 2% odsetek osób, które przynajmniej raz w życiu sięgnęły 

po marihuanę. Po 1,1% szóstoklasistów deklarowało użycie amfetaminy i grzybów 

halucynogennych. Wśród substancji używanych przez uczniów klas VII SP, najczęściej 

wymieniana jest marihuana. Użyło jej przynajmniej raz w życiu 6,4%. Drugą substancją 

najczęściej używaną przez VII jest ecstasy (1,6%) oraz amfetamina (1,3%), a następnie 

narkotyki wziewne (1%). Uczniowie klas VII SP pytani o to, skąd wzięli narkotyki, których 

użyli, wskazali najczęściej na koleżankę/kolegę oraz zakup od osoby znajomej. Zdaniem 

uczniów z tego rocznika najłatwiej narkotyki można zdobyć w Policach kontaktując się 

bezpośrednio z dealerem oraz w pubach i dyskotekach. Wśród uczniów klas III G wyraźnie 

(ponad 2-krotnie) wzrasta w stosunku do siódmoklasistów odsetek osób, które sięgnęły 

przynajmniej raz w życiu po marihuanę lub haszysz (w stosunku do szóstoklasistów odsetek 

ten wzrasta prawie 8-krotnie). Odnotowano spadek odsetka osób, które sięgnęły przynajmniej 

raz w życiu po marihuanę lub haszysz. Drugą substancją „najpopularniejszą” wśród uczniów 

klas III G jest amfetamina, po którą przynajmniej raz w życiu sięgnęło 3,7% (w 2015 - 5,5% 

uczniów), ecstasy - 1,8%, (w roku 2015 – 4,4% uczniów) oraz narkotyki wziewne (1,3%). 

- Badania wskazują, że wiek inicjacji narkotykowej (marihuana i inne środki) jest na ogół 

późniejszy niż w przypadku alkoholu czy papierosów i najczęściej przypada już na okres 7 – 8 

klasy szkoły podstawowej. Wcześniej młodzi ludzie rozpoczynają swoje doświadczenia 

z papierosami i alkoholem, aby je uprzedzić należy rozpocząć oddziaływania profilaktyczne 

przynajmniej w 4 klasie szkoły podstawowej. 
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- W 2019 r. odnotowano spadki odsetków uczniów klas III G, którzy zakupili samodzielnie 

papierosy, piwo i wódkę. Wyższe natomiast były odsetki uczniów klas VI i VII, którzy 

deklarowali samodzielny zakup papierosów, piwa, wina i wódki (szczególnie duży 

w przypadku siódmoklasistów kupujących wódkę, o 7 pkt). Zwraca uwagę wzrost 

odsetków uczniów ze wszystkich roczników, którzy w roku 2019 deklarowali samodzielny 

zakup wina.  

- W opinii uczniów polickich szkół piwo to jedna z najbardziej dostępnych substancji 

dla młodzieży. Jako łatwe (zagregowane odpowiedzi „dosyć łatwe” i „bardzo łatwe”) 

do zdobycia określiło je 45,7% trzynastolatków, 60,3% uczniów klas VII oraz 71,7% uczniów 

klas III gimnazjum. Dla porównania w roku 2011 piwo jako łatwe do zdobycia oceniło piwo 

40,5% uczniów klas VI SP, 61,7% uczniów klas pierwszych oraz 84,8% uczniów klas trzecich 

gimnazjum. W przypadku uczniów klas szóstych SP możemy mówić o pogorszaniu się sytuacji 

w ocenie dostępności piwa dla młodzieży. Natomiast w przypadku klas trzecich można mówić 

w roku 2019 o polepszaniu. W roku 2015 piwo jako łatwe do zdobycia uznało 32,6% uczniów 

klasy szóstej, 52,6% uczniów klas pierwszych gimnazjum oraz 80% uczniów trzecich klas. 

W przypadku uczniów klas VI i VII SP możemy więc mówić o pogorszeniu się w okresie 2015 

do 2019 sytuacji w ocenie dostępności piwa dla młodzieży. Natomiast w przypadku klas III G 

odnotowano stabilizację odsetka wysokich ocen. 

- W roku 2011 - 8,3% szesnastolatków nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że picie alkoholu 

często sprzyja przemocy, w roku 2015 i 2019 – było to 13,2% respondentów. Rosną również 

odsetki osób nie zgadzających się ze stwierdzeniem, że dla osób w ich wieku, picie napojów 

alkoholowych jest szkodliwe (uczniowie szóstych klas: 4,3%, siódmych: 8,3%, trzecich: 

10,1%). Oznacza to, że rośnie grupa uczniów, którzy nie dostrzegają takiego zagrożenia.  

- W grupie szóstoklasistów 55,8% uczniów stwierdziło, że uczestniczyło w szkole 

w ostatnim roku w zajęciach dotyczących używania alkoholu i narkotyków. W roku 2015 

odsetek takich uczniów był niższy i wynosił 41,3%. Częściej udział w zajęciach 

profilaktycznych deklarowali uczniowie klas VI i VII SP. W klasach III gimnazjum 49,3% 

uczniów deklarowało, że brało udział w takich zajęciach. Cztery lata wcześniej, 

w poprzednim badaniu, odsetek ten kształtował się na poziomie 56,2%. 

- 54,2% szóstoklasistów uczestniczących w tego typu zajęciach, oceniło je pozytywnie 

(jako ciekawe), a 26,3% negatywnie (nudne). W klasach siódmych za ciekawe zajęcia 

uznało je 49,7%, a w klasach trzecich - 40%, za nudne odpowiednio: 19,8% i aż 33,8%. 

Z wiekiem wyraźnie maleje pozytywna ocena zajęć. W przypadku klas trzecich 
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gimnazjum odsetek uczestników zajęć, którzy ocenili je pozytywnie był niższy niż cztery 

lata temu (w 2015 - 54,4%). 

- Ponad 61% uczestników zajęć nt. agresji w klasach szóstych uznało, że otrzymało 

podczas nich nowe i ważne dla nich wiadomości nt. tego, jak rozwiązywać problem 

przemocy rówieśniczej w szkole. Odsetki takich deklaracji są znacząco niższe w klasach 

VII (49%), a najniższe w III G (36,4%). Najbardziej krytyczni w tym względzie byli 

najstarsi uczniowie, którzy najczęściej wyrażali opinię, że zajęcia nie dały im praktycznej 

wiedzy na temat tego jak rozwiązywać, jak radzić sobie z problemem przemocy 

rówieśniczej w szkole (co piąty szesnastolatek). Cztery lata temu pozytywnie na temat tego 

aspektu zajęć wyraziło się 71% uczestników z klas VI SP, 62,3% z klas I gimnazjum 

(obecnie kl. VII SP) i 51,5% z klas III gimnazjum. W roku 2019 odpowiednio: 19,4%; 

26,9% oraz 41,3%, a więc istotnie mniej. 

- W badaniu zapytano również uczniów, czy kiedykolwiek rodzice rozmawiali z nimi 

na temat szkodliwości używania różnych substancji psychoaktywnych (alkohol, 

narkotyki, dopalacze), a także na temat problemu agresji i przemocy wśród uczniów. 

W klasach VI i VII SP nieco ponad 1/5 uczniów wskazała, że rodzice nigdy nie rozmawiali 

z nimi o szkodliwości picia alkoholu przez młodzież. W klasach III gimnazjum takich 

rozmów nie odnotowało 19,1% uczniów. Odsetek uczniów, którzy deklarowali, że takie 

rozmowy miały miejsce kształtuje się w badanych rocznikach na zbliżonym poziomie 

(od 65,4% do 67,2%). 

- Niemal co piąty badany trzynastolatek stwierdził, że rodzice nie rozmawiali z nim 

na temat szkodliwości używania narkotyków przez młodzież (19,8%). W klasach VII 

w roku 2015 i 2019 niemal taki sam odsetek uczniów deklarował, że rodzice nie prowadzili 

z nimi takich rozmów (23%). Natomiast wśród szesnastolatków osoby, które twierdziły, 

że podobnie jak w przypadku rozmów rodzice nie rozmawiali z nimi o szkodliwości 

narkotyków stanowiły w roku 2015 - 20,5%, a w roku 2019 – 19,2%. O alkoholu, 

we wszystkich rocznikach odsetek uczniów, z którymi rodzice rozmawiali o szkodliwości 

używania narkotyków, jest na bardzo podobnym poziomie (od 66,5% do 71,8%). 

Uczniowie zapytani Co ich zdaniem najbardziej liczy się w życiu? mogli wskazać jedną, 

dwie lub trzy najważniejsze dla nich wartości. Ranking wartości na przestrzeni lat oscyluje 

wokół tych samych wartości. Zauważalny jest brak wartości związanych z wykształceniem, 

na rzecz wartości związanych z rodziną i przyjaciółmi. Niezmiennie od lat wśród wszystkich 

kategorii wiekowych najważniejszą wartością jest zdrowie. Niezmiennie również od roku 
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2019 

2015 najmniej wskazań otrzymały wartości takie jak: dobra zabawa, atrakcyjny wygląd 

oraz wiara/religia. 

Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie losowej uczniów 30 klas (po 10 klas 

z każdego rocznika). W badaniu uczestniczyli uczniowie wylosowanych klas VI i VII szkół 

podstawowych oraz klas III gimnazjów działających na terenie miasta i gminy Police. 

 

 Analiza cytowanych wyżej wyników diagnozy oraz obserwacja, często powtarzających 

się problemów w środowisku uczniowskim, wykazuje konieczność realizowania w kolejnej 

edycji programu poniższych zagadnień: 

1. Trudne emocje - jak skutecznie poradzić sobie w stresujących sytuacjach. 

2. Zachowania autodestrukcyjne - istota poczucia własnej wartości. 

3. Konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim. 

4. Umiejętności komunikowania.  

5. Kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 

6. Wiedza o czynnikach chroniących i ryzyka w obszarze uzależnień. 

7. Odpowiedzialne decyzje zdrowotne. 

 


