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1  WPROWADZENIE

Dzieci i m odzie  stanowi  szczególn  kategori  w ramach grup docelowych 
szeroko rozumianej polityki spo ecznej. To jak dzia aj  systemy: edukacji, 

s u by zdrowia, wsparcia spo ecznego etc. jest wa ne dla jako ci ycia najm od-
szych obywateli tu i teraz – jako ci dzieci stwa, a tak e zapewnienia mo liwo-
ci rozwojowych, szans yciowych, a co za tym idzie funkcjonowania jako doro-

s ych obywateli w przysz o ci. Do wiadczanie sytuacji trudnych, deprywacji, 
marginalizacji powoduje, e dzieci stwo nie jest radosnym, spokojnym etapem 
ycia. Kumulacja negatywnych zjawisk w tym okresie prowadzi do ogranicze-

nia mo liwo ci w kolejnych fazach ycia oraz zwi ksza ryzyko niepe nej inte-
gracji spo ecznej w doros o ci, jak ujmuje t  kwes   najnowszy raport UNICEF1 
dotycz cy sytuacji dzieci w krajach rozwini tych: problemy w okresie rozwojowym 
dziecka cz sto maj  wp yw na jego doros e ycie, co w konsekwencji oznacza kon-
kretne koszty spo eczne ponoszone przez nast pne pokolenia. Dzieci dotkni te bied  
i wykluczeniem spo ecznym maj  relatywnie mniejsze szanse na osi ganie sukce-
sów edukacyjnych, zachowanie dobrego zdrowia oraz rozwoju i pe nego wyko-
rzystania swojego potencja u ni  ich rówie nicy pochodz cy z lepiej sytuowanych 
rodzin2. Wykluczenie cz sto jest korelatem ubóstwa, jednak nie s  to zjawiska 
to same. Wykluczenie wskazuje na ograniczenie, niepe ne uczestnictwo, pewne 
braki i mo e by  ujmowane ca o ciowo jako charakterystyka sytuacji yciowej 
lub w odniesieniu do poszczególnych obszarów. Poj cie to cz sto stosowane 
jest w analizach grup defaworyzowanych spo ecznie. Dotychczas znacznie cz -
ciej wykorzystywane jest do opisu sytuacji osób doros ych, jednak ze wzgl du 

na swoj  wielowymiarowo  i pewn  elastyczno  doskonale nadaje si  równie  
do zobrazowania sytuacji dzieci i m odzie y. Przy takim rozwi zaniu szczególn  

1 UNICEF O   ce of Research (2017), W trosce o przysz e pokolenia. Dzieci w krajach bogatych 
w kontek cie Celów Zrównowa onego Rozwoju, Innocen   Report Card 14, UNICEF O   ce of Research 
– Innocen  , Florencja.

2 Patrz: Bradshaw J., Mayhew, E., red., (2005), The Well-being of Children in the UK, Save the Chil-
dren Fund, London; Hanson T. L, McLanahan S., Thomson E., (1997), Economic resources, parental 
prac  ces and children’s well-being, [w:] Duncan G. J., Brooks-Gunn J., Consequences of growing up 
poor, Nowy Jork, Russell Sage Founda  on; Tarkowska E., (EAPN), Ubóstwo dzieci w Polsce, Eksper-
tyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”; Warzy-
woda-Kruszy ska W. (2008), Dzieci yj ce w biedzie – dzieci krzywdzone, Dziecko Krzywdzone. 
Teoria, Badania, Praktyka 3/23; Warzywoda-Kruszy ska W., (2009), Bieda dzieci w rodowisku 
wielkomiejskim. Na przyk adzie odzi, Polityka Spo eczna nr 9.
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uwag  nale y po wi ci  dostosowaniu wska ników wykluczenia do charaktery-
styki badanej kategorii. W ramach opercjonalizacji poj cia nale y uwzgl dnia  
etap rozwojowy oraz zagadnienia istotne z perspektywy dziecka. W badaniu 
jako punkt odniesienia przyj to rozwi zanie oparte na analizach J. Bradshaw 
i G. Crous3, którzy przepracowali Bristol Exclusion Matrix, bior c pod uwag  
ograniczenia i potrzeby zwi zane z badaniami kwes  onariuszowymi m odszych 
nastolatków. Brytyjscy badacze uwzgl dnili trzy podstawowe sfery, przy czym 
w ramach ka dej z nich wyró nia si  szczegó owe obszary: zasoby (dobra mate-
rialne i zasoby ekonomiczne, dost p do us ug, zasoby spo eczne), uczestnictwo 
(sp dzanie czasu wolnego – infrastruktura, kontakty ze s u b  zdrowia, kon-
takty z policj , szko a), jako  ycia (zdrowie i dobrostan, sytuacja mieszkaniowa 
i okolica zamieszkania, do wiadczanie zagra aj cych sytuacji). W niniejszym 
badaniu oparto si  ponadto na badaniach jako ci ycia szóstoklasistów, które 
zrealizowano w ramach projektu „Wzmocni  szanse i os abi  transmisj  biedy 
w ród mieszka ców miast województwa ódzkiego – WZLOT”, gdzie wyró -
niono nast puj ce obszary: relacje rówie nicze, relacje rodzinne, warunki ycia, 
edukacj , zdrowie i dobrostan psychiczny4. 

Rozwini cie re  eksji teoretycznej oraz uzasadnienie zastosowania tego 
poj cia w zrealizowanych badaniach znajduje si  w cz ci teoretycznej raportu. 
Warto jednak na wst pie podkre li , e jest to poj cie wpisuj ce si  w nurt bada  
zorientowanych na dostarczenie informacji dla polityków, urz dników, instytucji 
pozarz dowych (policy-oriented), bardzo istotne w diagnozie sytuacji yciowej, 
a je li mamy do czynienia z najm odsz  kategori  wiekow  równie  w kontek-
cie prognozy odno nie dalszych losów oraz planowania skutecznych interwen-

cji. Wiele kwes  i uj tych w ramach problematyki wykluczenia spo ecznego dzieci 
i m odzie y le y w ges  i oddzia ywania instytucji realizuj cych zadania w zakresie, 
zdrowia, edukacji, bezpiecze stwa czy wsparcia spo ecznego. Celem g ównym 
realizacji bada , opracowania wyników i sporz dzonych rekomendacji jest wi c 
dostarczenie pog bionej diagnozy pozwalaj cej na skuteczniejsz  realizacj  dzia-
a  wychowawczych, opieku czych, edukacyjnych i pro  laktycznych. Na podsta-

wie opracowanych wyników bada  mo liwe jest wskazanie zarówno konkretnych 
obszarów problemowych, jak i scharakteryzowanie grupy dzieci, które wymagaj  
kompleksowego wsparcia ze wzgl du na g bok , wielowymiarow  marginali-
zacj . Rola instytucji cz sto jest kluczowa. Cho  dzieci i m odzie  s  aktywnymi 
podmiotami ycia spo ecznego, nie mog  przekracza  ram stworzonych przez 

3 Crous, G., Bradshaw, J. (2017). Child social exclusion. Children and Youth Services Review. 
10.1016/j.childyouth.2017.06.06.

4 Petelewicz, M. (2016) Jako  ycia a status spo eczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania. 
Wydawnictwo U , ód .



7Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

obecnych w ich spo ecznym wiecie doros ych i otaczaj ce je instytucje. Odwo uj c 
si  do ekologicznej teorii rozwoju cz owieka Uriego Bronfenbrennera proces rozwoju 
mo emy rozumie  jako post puj ce, wzajemne przystosowanie pomi dzy rozwija-
j c  si  jednostk  a specy  k  jej przestrzeni yciowej, a wp ywy rodowiskowe nale y 
uzna  za kluczowe dla rozwoju dziecka. Jak pisze K. Hurrelman: Na proces ten oddzia-
uj  nieprzerwanie wewn trzne sprz enia pomi dzy bezpo redni  przestrzeni  yciow  

jednostki a otaczaj cymi j  szerszymi kontekstami struktury spo ecznej5. Mo emy wskaza  
ró ne poziomy oddzia ywa  tworz ce system determinuj cy sytuacj  yciow  dzieci. 

Sk adaj  si  na niego:
Mikrosystemy – cz  rodowiska, z któr  dzieci utrzymuj  bezpo redni kon-
takt, dom, szko a, grupa rówie nicza, wzorzec aktywno ci, ról spo ecznych, rela-
cji interpersonalnych;
Mezosystemy – powi zania mi dzy mikrosystemami np. dom - szko a, dziecko 
– grupa rówie nicza;
Egzosystemy – rodowiska, w których dziecko nie uczestniczy bezpo rednio, 
ale które mimo wszystko maj  wp yw na jego rozwój poprzez oddzia ywanie na 
rodowisko, w którym ono funkcjonuje, np. do wiadczenia rodzica w pracy, to 

co si  tam dzieje cz sto przenosi si  na dom i dalej na dziecko;
Makrostruktury – kultura, style ycia, systemy przekona , zwyczaje, straty  ka-
cja spo eczna, struktura szans yciowych6.
Znacz ca cz  elementów tworz cych rodowisko rozwoju dziecka le y 

w obszarze oddzia ywania szeroko rozumianej polityki spo ecznej, w ró nym 
jednak zakresie. W mniejszym stopniu jest to sytuacja rodzinna, gdzie instytucje 
pe ni  ograniczone funkcje, w wi kszym za  system edukacji, pomoc spo eczna 
czy funkcjonowanie s u by zdrowia. Spo ecze stwa ró ni  si  mi dzy sob  zakre-
sem, w jakim pa stwo oddzia uje, kontroluje i wspiera rodziny czy bezpo rednio 
najm odszych, co jest zwi zane z realizowanym modelem polityki spo ecznej. 
Abstrahuj c jednak od zakresu tych oddzia ywa , cele zwi zane z zapewnieniem 
najm odszym cz onkom spo ecze stwa optymalnych mo liwo ci rozwojowych 
nale  do kluczowych postulatów instytucji mi dzynarodowych. Jak pisz  eksperci 
z UNICEF: Zapewnienie dobrych warunków i jako ci ycia dzieciom oraz egzekwowanie 
ich praw (w tym praw migrantów i uchod ców) jest nie tylko zobowi zaniem podj tym 
przez kraje, które podpisa y Konwencj  o prawach dziecka, ale tak e istotnym warun-
kiem osi gni cia d ugoterminowych celów rozwoju7. Redukcja obszarów wykluczenia 

5 Hurrelman K., (1994), Struktura spo eczna a rozwój osobowo ci, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 34.

6 Brzezi ska A., (2004), Spo eczna psychologia rozwoju, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar; Scha  er 
H. R., (2004), Rozwój spo eczny, dzieci stwo i m odo , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego.

7 UNICEF O   ce of Research (2017), W trosce o przysz e pokolenia. Dzieci w krajach bogatych w kontek cie 
Celów Zrównowa onego Rozwoju, Innocen   Report Card 14, UNICEF O   ce of Research – Innocen  , 
Florencja.
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najm odszych obywateli jest równie  jednym z g ównych zada  stawianych pa -
stwom cz onkowskim Unii Europejskiej. Jak si  podkre la, osi gni cie tego celu 
mo liwe jest przez podejmowanie wielowymiarowych dzia a  od jak najwcze niej-
szego etapu ycia dziecka. W zaleceniach Komisji Europejskiej (2013/112/UE) 
„Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji” napisano mi dzy innymi: 
wczesna interwencja oraz zapobieganie maj  zasadnicze znaczenie dla tworzenia bar-
dziej skutecznych i wydajnych strategii, bowiem wydatki publiczne na dzia ania maj ce 
zaradzi  konsekwencjom ubóstwa w ród dzieci i ich wykluczenia spo ecznego przekra-
czaj  z regu y wydatki na interwencje we wczesnym wieku (pkt. 4). 

W procesie tworzenia skutecznych rozwi za  zapobiegaj cych i przeciw-
dzia aj cych wykluczeniu spo ecznemu newralgicznym zadaniem jest pog biona, 
wielowymiarowa diagnoza sytuacji. W ci gu ostatnich lat mo na zaobserwowa  
zwi kszone zainteresowanie systematycznym monitorowaniem sytuacji yciowej 
dzieci. Dzia ania w tym zakresie podejmowane s  przez ró ne podmioty: instytu-
cje mi dzynarodowe, instytucje realizuj ce zadania w zakresie statystki publicznej 
niektórych pa stw, np. Norwegii, Wielkiej Brytanii, USA, organizacje pozarz dowe. 
Analizy te staraj  si  zobrazowa  sytuacj  badanej grupy wieloaspektowo, nie 
ograniczaj  si  do monitorowania wska ników negatywnych dotycz cych depry-
wacji, de  cytów, chorób. Zgodnie z trendem, który przybiera  na sile od pocz tku 
lat 90. XX wieku, badacze wskazuj , e obraz sytuacji, która rysuje si  w oparciu 
o takie dane nie jest wystarczaj cy. Ograniczenie problemów dotycz cych realiza-
cji podstawowych potrzeb oraz niski poziom deprywacji nie wiadcz  o optymalnej 
sytuacji dzieci, nie gwarantuj , e spo ecze stwo stwarza sytuacj  umo liwiaj c  
rozwój ich pe nego potencja u oraz równe szanse yciowe. Konstatacja ta sta a si  
podstaw  formu owania postulatów dotycz cych konieczno ci szerszego, pe niej-
szego spojrzenia – uwzgl dnienia wska ników pozytywnych w analizach sytuacji 
dzieci. Równolegle rozszerzano zakres analiz, przyjmuj c za o enie, e wska niki 
dotycz ce sytuacji materialnej, zdrowia i edukacji nie s  wystarczaj ce do zobra-
zowania sytuacji najm odszych. Wa ne s  równie  inne aspekty, takie jak relacje 
spo eczne, partycypacja czy szeroko rozumiany dobrostan psychiczny. 

Niniejsze badania wpisuj  si  w powy szy trend i pozwalaj  w kompleksowy 
sposób przyjrze  si  sytuacji dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego. Taka, 
bardzo potrzebna diagnoza, jest warunkiem wst pnym, a zarazem koniecznym, pro-
jektowania skutecznych dzia a  zarówno o charakterze pro  laktycznym, jak i inter-
wencyjnym. Przedstawione rekomendacje nakierowane s  na popraw  istniej cych 
oraz pozwalaj  na zaplanowanie nowych dzia a  opieku czo-wychowawczych, edu-
kacyjnych i pro  laktycznych. Dzi ki zrealizowanym badaniom reprezentatywnym, 
mo liwa jest identy  kacja obszarów problemowych, które wymagaj  systemowej 
interwencji, a z drugiej strony wskazanie kategorii dzieci wymagaj cych wielop asz-
czyznowego wsparcia. Dzieci, które do wiadczaj  kumulacji deprywacji powinny 
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otrzyma  zintensy  kowan  pomoc w wielu aspektach. W przypadku g bokiego 
wykluczenia zuniwersalizowane rozwi zania nie sprawdzaj  si  i nale y zindywidu-
alizowa  oferowan  pomoc, gdy  skuteczne wsparcie mo liwe jest jedynie na pod-
stawie pog bionej, rzetelnej diagnozy sytuacji. Na podstawie analiz wyró niono 
grup  dzieci, które scharakteryzowane zosta y jako wykluczone (5%), do wiadcza-
j ce wielowymiarowej deprywacji, oraz kategori  okre lon  jako „wycofani” (15%), 
w której marginalizacja nie jest a  tak g boka, jednak sytuacja równie  jest trudna. 
Badania unaoczniaj  z jak szerokim zakresem problemów musz  mierzy  si  nasto-
latki; dzieci które znalaz y si  w kategorii wykluczonych do wiadczaj  problemów 
w wielu obszarach: ich sytuacja materialna jest z a, cz sto narzekaj  na warunki 
mieszkaniowe i okolic  zamieszkania, w tej kategorii s  dzieci, które nie posiadaj  
podstawowych zasobów, jak np. biurko, w asny pokój. Respondenci zaklasy  kowani 
do tej grupy wskazywali na problemy ze zdrowiem, ró ne trudno ci w szkole, w rela-
cjach rówie niczych. T  grup  cechuje równie  cz stsze podejmowanie zachowa  
ryzykownych: u ywki, niebezpieczna jazda samochodem, nierozwa ne korzystanie 
z internetu. Co symptomatyczne, dzieci te, cz ciej ni  rówie nicy maj  nisk  samo-
ocen  oraz przyznaj , e cz sto do wiadczaj  negatywnych emocji. 

Kategori  „wycofanych” scharakteryzowa  mo na przede wszystkim poprzez 
obni one samopoczucie psychiczne, nisk  samoocen , emocje negatywne. Cz sto 
nadu ywaj  internetu i do wiadczaj  ryzykownych sytuacji w sieci. W tej grupie rów-
nie , cz ciej ni  w pozosta ej badanej populacji daj  o sobie zna  problemy mate-
rialne, uczniowie narzekaj  na swoje warunki mieszkaniowe, wyposa enie mieszka , 
czy okolic  zamieszkania.

Je li we miemy pod uwag  obie grupy, mo emy stwierdzi , e co pi ty ucze  
wymaga pilnej, wielowymiarowej interwencji. Kumulacja problemów zdecydowa-
nie obni a szanse, e dziecko b dzie w stanie samo poradzi  sobie w takiej sytuacji. 
Nale y wzi  jeszcze pod uwag  etap rozwojowy, m odzi ludzie przechodz cy przez 
trudny etap dojrzewania, do wiadczaj cy tylu trudnych sytuacji nie powinni by  pozo-
stawieni bez pomocy. Centralne miejsce przypisuje si  szkole, jednak konieczne jest 
zapewnienie wspó dzia ania ró nych instytucji. Naukowcy zajmuj cy si  tematyk  
dzieci stwa i przedstawiciele organizacji pozarz dowych cz sto podnosz  postulat 
konieczno ci wspó pracy pomi dzy pracownikami ró nych instytucji, aby w skoordy-
nowany sposób wspiera  dzieci i ich rodziny. Pewne rozwi zania s  wdra ane, jednak 
wyniki bada  pokazuj , e trzeba zintensy  kowa  dzia ania maj ce na celu identy  -
kacj  i „dopasowanie” rozwi za  pomocowych do konkretnych sytuacji.

Z jednej strony, na podstawie bada  mo emy scharakteryzowa  grup  
uczniów do wiadczaj cych wykluczenia i zobrazowa  ich problemy, z drugiej – 
wyra nie rysuj  si  sfery funkcjonowania dzieci, w których zidenty  kowano niepo-
koj ce zjawiska. Obszarem, który wymaga podj cia dzia a  jest samopoczucie psy-
chiczne uczniów. Mankamenty w tym zakresie s  zjawiskiem ogólnopolskim. Raport 
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Najwy szej Izby Kontroli z 2017 r.8 wskazuje na wyra ne niedostatki w zapewnie-
niu dzieciom i m odzie y dost pu do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: 
w latach 2014-2016 blisko po owa szkó  publicznych ró nych typów (ponad 44 proc.) 
nie zatrudnia a na odr bnym etacie ani pedagoga, ani psychologa. Najgorzej pod tym 
wzgl dem by o w technikach – w 60 proc. szkó  nie by o specjalistów – i w zasadniczych 
szko ach zawodowych – 55 proc. tych placówek nie zatrudnia o psychologów i pedago-
gów. (…) W szko ach, w których zatrudnieni byli specjali ci, rednio na jeden etat peda-
goga w latach 2014-2016 przypada o 475 uczniów. Zrealizowane badanie wskazuje 
na skal  i zakres problemu z perspektywy uczniów, a zarazem skutki niewydolno-
ci systemu. Powinno ono by  punktem wyj cia do podj cia dzia a  na obszarze 

ca ego województwa ódzkiego, na ró nych poziomach kszta cenia, we wszystkich 
typach szkó . O konieczno ci podj cia dzia a  wiadcz  uzyskane dane: co 3 ucze  
przyznaje, e jest wiele sytuacji, w których nie mo e sobie poradzi , 8% z m od-
szej i 18% ze starszej grupy czuje si  samotna cz sto lub bardzo cz sto, co 10 
ankietowany nie czuje si  w szkole bezpiecznie. To tylko wybrane wska niki, bar-
dziej szczegó owe dane zaprezentowane zosta y w dalszej cz ci raportu. Nale y 
te  zwróci  uwag  na poziom zadowolenia z ycia. By  on badany na 10-stopnio-
wej skali satysfakcji. Analizy na podstawie analogicznego narz dzia znajduj  si  
w raporcie UNICEF9 (skala 0-10). W badaniach przytoczonych przez UNICEF dla 
35 najbardziej rozwini tych krajów wiata (UE i OECD) za niski poziom zadowole-
nia z ycia przyjmuje si  wynik 4 lub ni ej, a udzia  takich wskaza  waha si  od 4,4% 
dla Holandii do 15% dla Turcji. Polska znalaz a si  na przedostatnim miejscu (10%). 
Pos uguj c si  powy szym kryterium, w prezentowanym badaniu 6% m odszych 
i 13% starszych uczniów nale y zaklasy  kowa  do kategorii charakteryzuj cej si  
nisk  subiektywn  jako ci  ycia. Innymi s owy, co dziesi te dziecko bardzo le 
ocenia swoje ycie i jest to sygna , który nie powinien zosta  zignorowany. Takie 
sytuacje wymagaj  kompleksowego wsparcia z zaanga owaniem ró nych rodo-
wisk, w ramach których funkcjonuje dziecko. Jak unaocznia badanie, skala proble-
mów z psychicznym funkcjonowaniem jest znacz ca, z wiekiem problemy pog -
biaj  si , konieczne jest wi c podejmowanie dzia a  pro  laktycznych na etapie 
szko y podstawowej. Oczywi cie obni enie nastroju czy samooceny w pewnym 
stopniu wynika z etapu rozwoju, jednak symptomów pogorszenia sfery funkcjono-
wania psychicznego nie nale y wi za  wy cznie z okresem dorastania. 

Problemy z samoocen , emocjami, samotno ci  etc. s  bardzo bole nie odczu-
wane przez dzieci, prowadzi  mog  do zaburze  psychicznych, ujawniaj  si  w postaci 

8 h  ps://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-dla-uczniow.html 
(dost p 25.08.2018).

9 UNICEF O   ce of Research (2016). Równe szanse dla dzieci: Nierówno ci w zakresie warunków i jako ci 
ycia dzieci w krajach bogatych, Innocen   Report Card 13, UNICEF O   ce of Research – Innocen  , 

Florencja.
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dolegliwo ci somatycznych, depresji, fobii szkolnych, a w d u szej perspektywie 
prze o y  si  mog  na problemy psychiczne i spo eczne w doros o ci. Co wi cej, 
zgodnie z koncepcjami odporno ci na z e warunki yciowe, czynnik psychiczny jest 
g ównym mechanizmem pozwalaj cym prze amywa  wynikaj ce z nich ogranicze-
nia10. Na o enie si  trudnej sytuacji materialnej i trudno ci psychicznych zwi k-
sza ryzyko powielenia niskiego statusu spo eczno-ekonomicznego rodziny w yciu 
doros ym.

Wyniki badania i stworzone na ich podstawie rekomendacje wskazuj  równie  
na inne obszary, które wymagaj  podj cia aktywnych dzia a . Niepokoj ca sytu-
acja dotyczy szczególnie sfer: zdrowia, zachowa  ryzykownych, szko y czy nowych 
mediów. Niektóre z ujawnionych problemów wymagaj  dalszych pog bionych 
bada , szczególnie nawyki zwi zane ze zdrowiem (od ywianie, sen, aktywno  
 zyczna) oraz niebadane wcze niej zachowania zwi zane z ryzykown  jazd  samo-

chodem. Nale y podj  prób  znalezienia przyczyn, aby opracowa  rozwi zania 
pozwalaj ce na zapobieganie oraz skuteczn  interwencj . Wydaje si , e konieczne 
s  tu badania z m odzie , ale równie  obecnymi w ich yciu doros ymi i eksper-
tami. Przeprowadzone badanie wskazuje na powa ne problemy. Nale y w dalszej 
kolejno ci g biej je pozna , aby mo na by o kompleksowo sobie z nimi radzi . 

Dzieci i m odzie  s  grup  szczególn , poniewa  do wiadczenie wykluczenia 
we wczesnych fazach ycia jednostki ma znacz ce konsekwencje zarówno w czasie 
tera niejszym, jak i w kontek cie jej pó niejszego ycia. Zapobieganie i przeciw-
dzia anie wykluczeniu spo ecznemu dzieci i m odzie y jest procesem bardzo z o-
onym. Obejmuje dzia ania zarówno ze sfery makro-, mezo-, jak i mikrospo ecz-

nej, skierowane na rodzin  czy te  skoncentrowane na dziecku. Mo liwie wcze-
sne dzia ania s  najskuteczniejszym rodkiem i wi  si  z najwi ksz  szans  na 
zapewnienie optymalnych warunków rozwojowych w okresie dzieci stwa i ado-
lescencji. Mog  przybiera  ró ne formy i by  realizowane poprzez ró ne instytu-
cje: edukacyjne, s u by zdrowia, opieki spo ecznej etc. Jednak e warunkiem powo-
dzenia interwencji s  dzia ania dopasowane do realnych problemów dzieci. Nale y 
podkre li , e nierzadko ich odczucia czy do wiadczenia nie s  zbie ne z tym jak 
sytuacj  postrzegaj  doro li. Dlatego badania realizowane z dzie mi s  kluczowe 
w projektowaniu dzia a  na rzecz tej grupy docelowej. Idealnym rozwi zaniem 
jest po czenie perspektyw dzieci i obecnych w ich wiecie doros ych, rodziców, 
nauczycieli, specjalistów etc. Równie , o ile to zasadne, warto w cza  dzieci w pro-
jektowanie rozwi za  i dzia a  pro  laktycznych. Wydaje si  to szczególnie uza-
sadnione w obszarze zachowa  ryzykownych, relacji rówie niczych czy nawyków 
zwi zanych ze zdrowym stylem ycia. Kolejnym elementem przy opracowywa-
niu rozwi za  jest wspó praca i koordynacja dzia a  ró nych instytucji zarówno 

10 Warzywoda-Kruszy ska W., Golczy ska-Grondas A., (2010), Wzmocni  szanse i os abi  transmisje 
biedy w ród mieszka ców miast województwa ódzkiego, ód , Wydawnictwo Biblioteka.
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w kontek cie konkretnych problemów, jak i w realizacji dzia a  skierowanych na 
pomoc wymagaj cemu wsparcia dziecku czy rodzinie. Wydaje si , e w tym zakre-
sie le y szczególna rola w adz lokalnych i regionalnych. 

Niniejszy raport jest pierwszym tak kompleksowym badaniem sytuacji ycio-
wej dzieci i m odzie y w województwie ódzkim, zrealizowanym na reprezentatyw-
nej próbie uczniów. Co wa ne, przedstawia diagnoz  dwóch grup wiekowych, a tym 
samym dzieci znajduj cych si  na dwóch ró nych poziomach edukacji. Pozwala on 
przyjrze  si  sytuacji w ró nych miejscach zamieszkania: na wsiach, w ma ych mia-
stach, rednich miastach oraz odzi. Ponadto, dzi ki realizacji bada  w ró nych 
typach szkó  ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) charakteryzuje i pokazuje 
zró nicowanie sytuacji m odzie y ucz cej si  w liceach ogólnokszta c cych, tech-
nikach czy szko ach zawodowych (bran owych). Dzi ki bogactwu danych stanowi 
narz dzie umo liwiaj ce projektowanie skutecznych i – jak bezsprzecznie nale y 
przyzna  – bardzo potrzebnych dzia a .

dr Marta Petelewicz
Uniwersytet ódzki
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2  STRESZCZENIE

G ównym celem badania Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa 
ódzkiego jest diagnoza zjawiska wykluczenia spo ecznego do wiadczanego 

przez dzieci i m odzie  zamieszkuj c  województwo ódzkie. W ramach badania 
dokonana zosta a wszechstronna ocena funkcjonowania nastolatków – uczniów 
szkó  podstawowych oraz rednich – mieszkaj cych (kszta c cych si ) na terenie 
województwa ódzkiego, w tym pochodz cych ze rodowisk nara onych na wyklu-
czenie spo eczne. Niniejszy projekt, jego wyniki i rekomendacje pozwol  poprawi  
istniej ce oraz zaplanowa  nowe dzia ania opieku czo-wychowawcze, edukacyjne 
i pro  laktyczne we wszystkich obszarach istotnych z punktu widzenia funkcjonowa-
nia dzieci i m odzie y.

By osi gn  zamierzony cel przeprowadzono badania ilo ciowe, jako ciowe 
oraz analiz  danych zastanych. Badanie odby o si  w dniach 6-22 czerwca 2018 r. 
Respondentami w badaniu by y dzieci i m odzie  z województwa ódzkiego: uczniowie 
VI klas szkó  podstawowych i II klas szkó  rednich. Wywiady przeprowadzono rów-
nie  z wychowawcami uczniów z oddzia ów obj tych badaniem oraz psychologami.

Punktem wyj cia dla niniejszego projektu by a de  nicja wykluczenia spo ecz-
nego rozumianego jako ograniczony dost p do zasobów, ograniczone uczestnictwo 
w ró nych sferach ycia spo ecznego oraz niska jako  ycia.

W rozdziale 2 – Metodologia znalaz  si  szczegó owy opis koncepcji badania, 
zastosowane metody i techniki badawcze oraz uwagi dotycz ce prowadzonych analiz.

T em do analizy wyników z bada  pierwotnych jest Perspektywa teoretyczna 
znajduj ca si  w rozdziale 2 – Metodologia badania oraz rozdzia  3 – Analiza danych 
zastanych. W podrozdziale – Perspektywa teoretyczna – wykluczenie spo eczne dzieci 
i m odzie y jako problem spo eczn y i problem badawczy analizowane jest podej cie 
de  nicyjne. Wykluczenie spo eczne rozpatrywane jest z ró nych perspektyw: w kon-
tek cie praw dziecka, jako ci ycia i dobrostanu dzieci, evidence-based approach, 
policy-oriented approach w UE. Analizowane s  równie  konsekwencje wykluczenia 
spo ecznego dzieci i m odzie y.

W ramach analizy danych zastanych (rozdzia  3) skupiono si  na charaktery-
styce województwa ódzkiego, analizie sytuacji ekonomicznej i warunków ycia 
(w tym: zasobach  nansowych i materialnych, kapitale spo ecznym i jako ci ycia), 
a tak e zebraniu informacji nt. m odzie y szkolnej ze szczególnym uwzgl dnieniem 
specjalnych potrzeb edukacyjnych i mo liwego wsparcia dla dzieci i m odzie y.
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Rozdzia  4 zawiera wyniki bada  empirycznych. Opis badanych klas, warun-
ków ycia uczniów i ich rodzin, analiza relacji spo ecznych, deklaracje badanych 
na temat zdrowia, sytuacji ryzykownych, oceny dobrostanu psychicznego, a tak e 
informacje dotycz ce szko y i aktywno ci pozaszkolnej, pozwalaj  wskaza  na czyn-
niki warunkuj ce wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y. Na szczególn  uwag  
zas uguje podrozdzia  4.9 Wykluczenie – skala zjawiska, w którym zaprezentowano 
wyniki pog bionych analiz. Najwa niejszym wnioskiem uzyskanym po przeprowa-
dzonej procedurze segmentacji jest informacja, e wykluczeni uczniowie stanowi  
w województwie ódzkim ok. 5% (cz ciej dotyczy to uczniów II klas szkó  rednich 
ni  uczniów VI klas szkó  podstawowych). W prewencji warto skupi  si  równie  na 
uczniach okre lanych jako wycofani (15%, g ównie starsi) i cyfrowi (18%, g ównie 
m odsi), którzy zdaniem badaczy s  nara eni na wykluczenie spo eczne.

W rozdziale 5 znajduje si  podsumowanie najwa niejszych wyników oraz reko-
mendacje opracowane na podstawie wyników bada  oraz wiedzy eksperckiej osób 
zaanga owanych w projekt. 
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3 SUMMARY

The main objec  ve of the research Social exclusion of children and teenagers from 
the ód  Region is to diagnose the phenomenon of social exclusion among chil-

dren and teenagers living in the ód  Region. Within the framework of the study, 
a comprehensive assessment was made of the func  oning of teenagers - students of 
primary and secondary schools living (studying) in the ódzkie Voivodeship, includ-
ing those from environments exposed to social exclusion. This project, its results and 
recommenda  ons are intended to improve and plan care, educa  onal, pedagogical 
and preven  onal ac  vi  es in all areas, which are crucial for the func  oning of chil-
dren and teenagers.

In order to achieve this objec  ve, quan  ta  ve, qualita  ve research and analysis 
of exis  ng data were carried out. The research was conducted between 6-22 June 
2018. The respondents group included children and teenagers from the ód  Region: 
the students of 6th grade classes of elementary schools and 2th grade classes of sec-
ondary school. The interviews involved also the teachers of the students from the 
researched schools, as well as the psychologists.

The star  ng point for this project was the de  ni  on of social exclusion under-
stood as limited access to resources, limited par  cipa  on in various spheres of social 
life and low quality of life (in accordance with the Detailed Descrip  on of the Pro-
curement Object for this study).

Chapter 2 - Methodology presents detailed descrip  on of the research concep-
 on, research methods and techniques applied, as well as remarks concerning the 

analyses conducted.
The background for the analysis of the results from the original research is 

the Theore  cal Perspec  ve included in Chapter 2 - Research Methodology; as well 
as Chapter 3 - The Analysis of the Exis  ng Data. The subchapter ‘Theore  cal Per-
spec  ve - social exclusion of children and teenagers as a social and research issue’ 
elaborates on the de  ni  onal approach. Social exclusion is discussed from di  erent 
perspec  ves: in the context of the children’s rights, welfare, life quality, as well as 
evidence-based approach and policy-oriented approach in the EU. This subchapter is 
also devoted to the analysis of the consequences of social exclusion among children 
and teenagers.

The analysis of the exis  ng data (Chapter 3) focused on the characteris  cs 
of the ód  Province, the analysis of the economic situa  on and living condi  ons 
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(including  nancial and material resources, social capital and quality of life), as well 
as the collec  on of informa  on on school youth, with par  cular emphasis on special 
educa  onal needs and possible support for children and youth.

Chapter 4 focuses on the results of empirical research. The descrip  on of the 
studied classes, living condi  ons of students and their families, analysis of social 
rela  ons, declara  ons of the respondents on health, risky situa  ons, assessment of 
mental well-being, as well as informa  on on school and extracurricular ac  vi  es, 
allow to indicate the factors determining social exclusion of children and youth. The 
subchapter 4.9 The Exclusion - Scale of Phenomenon, which presents the results of 
deep analyses. The most important conclusion made a  er the segmenta  on is the 
informa  on that the excluded students account for about 5% of all students in the 
ód  Region (2nd grade secondary students are more o  en a  ected by this issue 

than 6th grade elementary school students). Considering the preven  ve ac  ons, one 
should also focus on the so called withdrawn students (15%, prevalently from older 
age group) and digital students (18%, prevalently younger age group), who are par-
 cularly vulnerable to social exclusion according to the researchers.

Chapter 5 includes the summary of the most important results and recommen-
da  ons prepared on the basis of the research results as well as expert knowledge of 
the people involved in the project. 



17Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

4 METODOLOGIA BADANIA

Regionalny Program Operacyjny Województwa ódzkiego na lata 2014-2020 de  -
niuje wzrastaj cy poziom ubóstwa i wykluczenia spo ecznego przy niekorzystnych 

zmianach demogra  cznych jako kluczowe problemy w województwie. Szczególn  grup  
w ród osób zagro onych ubóstwem i wykluczeniem spo ecznym stanowi  dzieci i m o-
dzie . W zwi zku z tym, zgodnie z tre ci  Osi priorytetowej IX – W czenie spo eczne, 
Dzia anie IX.2 Us ugi na rzecz osób zagro onych ubóstwem lub wykluczeniem spo ecz-
nym, Poddzia anie IX.2.1 Us ugi spo eczne i zdrowotne, planowana jest poprawa jako ci 
pomocy kierowanej do dzieci i m odzie y powy ej 3. roku ycia wywodz cych si  z rodzin 
problemowych lub maj cych trudn  sytuacj  materialn , poprzez obj cie ich komplek-
sowymi dzia aniami wychowawczymi, opieku czymi, edukacyjnymi i pro  laktycznymi.

4.1.  PERSPEKTYWA TEORETYCZNA – WYKLUCZENIE 
   SPO ECZNE DZIECI I M ODZIE Y JAKO PROBLEM  
  SPO ECZNY I PROBLEM BADAWCZY

4.1.1.  UWAGI WST PNE

Dobro dziecka jest powszechnie deklarowan  w naszym kr gu kulturowym warto-
ci , która uzyska a solidne umocowanie prawne. Historia pomocy spo ecznej uka-

zuje dokonania ostatniego stulecia w zakresie rozwoju form opieku czych i pomoco-
wych, tak e w Polsce11. Mimo to, zarówno statystyki potwierdzaj ce znaczny udzia  
dzieci i m odzie y zagro onych ubóstwem i wykluczeniem spo ecznym, jak i wyniki 
bada  jako ciowych i ilo ciowych, prowadzonych w Unii Europejskiej, tak e w Polsce 
sk aniaj  do stwierdzenia, e nadal „nie wszystkie dzieci s  nasze”.

Wykluczenie spo eczne (inaczej marginalizacja spo eczna) to termin osadzony 
teoretycznie w klasycznej socjologii (zamkni ty stosunek spo eczny – social closure – 
Maxa Webera12 i marginal man szko y chicagowskiej)13. Wprowadzony w obieg nauk 

11 Np. Kolankiewicz M., 2006, Zapiski o instytucjonalnej opiece nad dzie mi, „Dziecko krzywdzone. Teoria, 
badania, praktyka”, nr 17.

12 Weber M., 2002, Gospodarka i spo ecze stwo. Zarys socjologii rozumiej cej, Warszawa: PWN.

13 Stonequist E.V., 2012, Cykl ycia cz owieka marginalnego, w K. Ka mierska (red.), Metoda biogra  czna 
w socjologii. Antologia tekstów, Kraków: ZW NOMOS.
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spo ecznych w latach 1960-1970, w dyskusjach toczonych we Francji w zwi zku 
ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego, sta  si  jednym z kluczowych poj  poli-
tyki spo ecznej i nauk spo ecznych. Wykluczenie spo eczne mo e by  rozpatrywane 
zarówno w kategoriach warunków ycia, charakterystyk i atrybutów osób wykluczo-
nych, jak i w aspekcie procesów marginalizacyjnych wp ywaj cych na kszta t adu 
spo ecznego. 

Polskie spo ecze stwo i polska nauka odkry y zjawisko wykluczenia spo-
ecznego w pocz tkach transformacji systemowej roku 1989, w zwi zku z nasilo-

nym procesem pauperyzacji dotykaj cej istotn  cz  polskiej populacji, którego 
skutkiem by o znacz ce pog bianie nierówno ci spo ecznych. Ju  w latach 90. 
XX wieku oczywiste sta o si , e bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie doros ych 
w sposób dramatyczny wp ywaj  na sytuacj  dzieci i m odzie y, a w Polsce mo na 
mówi  o zjawisku juwenilizacji biedy. Wielis awa Warzywoda-Kruszy ska, reali-
zuj ca wraz ze swoim zespo em pionierskie badania w enklawach biedy w odzi, 
odkry a, e w latach 1996-1997 stopa biedy w ród ódzkich dzieci dwukrotnie prze-
kracza a stop  biedy doros ych – a dzieci biedne nadreprezentowane by y w popu-
lacji ludzi biednych w stosunku do ich udzia u w ród mieszka ców miasta14. Wyniki 
te, z jednej strony by y zaskakuj ce w zwi zku z faktem, i  bied  peerelowsk  wi -
zano przede wszystkim z dwoma kategoriami – seniorów i osób niepe nospraw-
nych, z drugiej za  potwierdzi y dramatyczne doniesienia p yn ce ze strony prakty-
ków – nauczycieli, wychowawców korekcyjnych, pracowników nowopowstaj cych 
organizacji pozarz dowych – o niedo ywieniu, a nawet g odzie w ród uczniów 
i o dzieciach pozbawionych opieki doros ych. Wyniki ódzkich bada  wykaza y 
tak e istnienie ge  yzacji dzieci w spauperyzowanych s siedztwach. Podkre lmy, e 
wska nik pauperyzacji dzieci w niektórych kwarta ach ódzkich, de  niowany jako 
udzia  dzieci biednych w ród dzieci ogó em, przekracza  wówczas nawet 60%15. 
Badania jako ciowe realizowane w tamtych latach ukazywa y dewastuj cy wp yw 
biedy na sytuacj  i funkcjonowanie rodziny16. Zespó  W. Warzywody-Kruszy skiej 
prowadzi  analizy biedy dzieci i m odzie y tak e w odniesieniu do ca ego obszaru 
województwa ódzkiego. W ostatnim z projektów realizowanym przez ten zespó  
pod koniec pierwszej dekady XXI wieku w województwie ódzkim stwierdzono, 
e w roku 2009 a  19% dzieci z tego województwa do 18. roku ycia mieszka o 

w gospodarstwach domowych wspieranych przez pomoc spo eczn . W ród 177 

14 Warzywoda-Kruszy ska W., 1999, Dorasta  w biedzie – obrazy z ycia ró nych pokole  odzian 
w: Warzywoda Kruszy ska W. (red.) ( y ) Na marginesie wielkiego miasta, ód : Instytut Socjologii U , s. 87.

15 Ibidem, s. 86-89. 

16 Warzywoda-Kruszy ska W. (red.), 1998, y  i pracowa  w enklawach biedy, ód : Agencja Projektowo-
Wydawnicza ANaGRAF, ód ; Warzywoda-Kruszy ska W. (red.) ( y ) Na marginesie wielkiego miasta, 
ód : Instytut Socjologii U ; Tarkowska E., (red.), 2000, Zrozumie  biednego. O dawnej i wspó czesnej 

biedzie w Polsce, Warszawa: IFiS PAN Typogra  ka; Tarkowska E., Warzywoda-Kruszy ska W., Wódz 
K. (red.), 2003, Biedni o sobie i o swoim yciu, Katowice–Warszawa: Wydawnictwo l sk.
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gmin województwa zidenty  kowano 13, które stanowi  obszary ódzkiej biedy ze 
stop  biedy dzieci w przedziale 40,5% do 77,4% (!)17. Zarówno w latach 90. XX w., 
jak i w pierwszej dekadzie XXI wieku ódzcy badacze wskazywali na brak zaintere-
sowania w adz lokalnych bied  i wykluczeniem dzieci i m odzie y jako problemem 
wymagaj cym szczególnej uwagi. W. Warzywoda-Kruszy ska róde  tego zjawi-
ska upatrywa a w percepcji dziecka zarówno jako cz ci systemu rodzinnego, jak 
i przyczyny biedy (bieda „przez dzieci”) oraz braku wiadomo ci konsekwencji, jakie 
wynikaj  z do wiadczenia ubóstwa i marginalizacji w pierwszych latach ycia18. 

Przez wiele lat problematyka marginalizacji/wykluczenia spo ecznego dzieci 
i m odzie y funkcjonowa a niejako w ramach bada  i analiz dotycz cych biednych 
en mass, zubo a ych rodzin i s siedztw lub te  ubóstwa w wymiarze genderowym. 
Postawi  mo na tez , e podej cie takie zwi zane by o z jednej strony ze specjali-
zacj  dziedzinow  w systemie nauk (problematyka dzieci ca tradycyjnie przypisana 
zosta a pedagogice i jej subdziedzinom oraz psychologii, zw aszcza psychologii roz-
wojowej; w socjologii pisano o dzieciach w a ciwie wy cznie w kontek cie socjali-
zacji lub w ramach prac z zakresu socjologii rodziny, nieco wi ksze zainteresowanie 
budzi a m odzie ), za  z drugiej strony z pozycj  dziecka w spo ecze stwie – jed-
nostki zale nej od doros ych i podporz dkowanej im19. Do wyj tków zaliczy  nale y 
tworzone przez polskich badaczy opracowania dotycz ce nierówno ci edukacyjnych, 
tak e w kontek cie wykluczenia edukacyjnego, w tym przede wszystkim znakomite 
ksi ki Zbigniewa Kwieci skiego20, oraz w a nie teksty Wielis awy Warzywody-Kru-
szy skiej, w których bieda dzieci stanowi a wyra nie wyodr bniony, osobny temat 
badawczy. 

Po roku 2000 nast pi  zauwa alny rozwój bada  dotycz cych zagro enia margi-
nalizacj  najm odszych cz onków spo ecze stwa – jak si  wydaje du e znaczenie w tej 
kwes  i mia a mo liwo  korzystania ze rodków programów UE, a tak e powo anie 

17 Grotowska-Leder J., Kruszy ski K., 2012 Bieda w ród dzieci w gminach województwa ódzkiego o ró nym 
poziomie warunków ycia (w roku 2009), w: Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie spo eczne, ód : WU , 
s. 33-36.

18 Warzywoda-Kruszy ska W., 2003, W adze lokalne w gminach województwa ódzkiego wobec problemu 
biedy, w: Warzywoda-Kruszy ska W. i in. (red.), Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami 
wielkiego miasta, ód : Instytut Socjologii, s. 116; Grotowska-Leder, Kruszy ski K. op. cit., s 26. 

19 Ariès P., 2010, Historia dzieci stwa, Warszawa: ALETHEIA; Smoli ska-Theiss B., Rozwój bada  nad 
dzieci stwem – prze omy i przej cia, Chowanna 1, 13-26, doi: 9 lipca 2018; Ornacka K., 2013, Od socjologii 
do pracy socjalnej. Spo eczny fenomen dzieci stwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego; 
Arczewska M., 2017, Dobro dziecka jako przedmiot troski spo ecznej, Kraków: ZW Nomos.

20 Np.: Kwieci ski Z., Socjopatologia edukacji, 1995, Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska; Fatyga 
B., Tyszkiewicz A., Zieli ski P., 2001, Skala i powody wypadania uczniów z systemu, edukacji w Polsce. 
Raport z bada  odpadu szkolnego na terenie 32 gmin, Warszawa: ISP i CBOS; Putkiewicz E., Zahorska 
M., 2001, Spo eczne nierówno ci edukacyjne – studium sze ciu gmin, Warszawa: ISP; Kwieci ski Z., 2002, 
Bezbronni. Odpad szkolny :na wsi, Toru  Edytor; Kwieci ski Z., 2002, Wykluczanie: badania dynamiczne 
i porównawcze nad selekcjami spo ecznymi na pierwszym progu szkolnictwa, Toru : Wyd. UMK.
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wyodr bnionych jednostek badawczych (np. obserwatoriów integracji spo ecznej) 
w strukturach regionalnych o rodków polityki spo ecznej21. Dane dotycz ce poszcze-
gólnych wymiarów wykluczenia spo ecznego publikowane s  tak e w ramach pro-
wadzonych w Polsce mi dzynarodowych bada  porównawczych takich jak ESPAD 
(European School Survey Project on Alcohol and Drugs22), HBSC (Health Behaviour 
in School-Aged Children)23 oraz coraz liczniejszych bada  krajowych, na przyk ad 
„M odzie ” (CBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia ania Narkomanii), czy te  badania 
i raporty Fundacji „Dajemy Dzieciom Si ” (dawniej „Fundacja Dzieci Niczyje”).

Dane statystyczne wskazuj , e w Polsce uda o si  relatywnie skutecznie ogra-
niczy  zjawisko zagro enia wykluczeniem spo ecznym dzieci i m odzie y, przede 
wszystkim marginalizacj  warunkowan  czynnikami ekonomicznymi. W roku 2006 
nasz kraj zajmowa  3 miejsce – po Bu garii i otwie – w rankingu pa stw, w których 
dzieci by y najbardziej zagro one bied  i wykluczeniem spo ecznym (Polska 42%, Bu -
garia 61%, otwa 42,7% – najmniej w Finlandii 13,5%). Od momentu akcesji do UE 
odnotowujemy znacz cy spadek udzia u dzieci zagro onych – w roku 2016 wed ug 
danych Eurostat udzia  takich dzieci wynosi  24,2%. Niew tpliwie mo na przypusz-
cza , e korzystny wp yw na sytuacj  cz ci dzieci w ostatnich dwóch latach mia o 
wprowadzenie programu Rodzina 500+, chocia  brak jest nadal bada  potwierdzaj -
cych jego znaczenie dla funkcjonowania rodzin.

4.1.2. WYKLUCZENIE SPO ECZNE DZIECI I M ODZIE Y 

Marta Petelewicz, jedna z prekursorek polskich analiz bada  jako ci ycia dzieci 
stwierdza, e re  eksja teoretyczna dotycz ca tego zagadnienia jest mniej zaawan-
sowana ni  badania empiryczne24 i wydaje si , e t  tez  z powodzeniem zastoso-
wa  mo na wobec problematyki wykluczenia spo ecznego najm odszych. Analizy 
wykluczenia spo ecznego dzieci i m odzie y osadzone s  w Europie i w Polsce, tak e 
w wymiarze teoretycznym, w tradycji bada  ubóstwa i marginalizacji. Odwo ywanie 
si  do tej problematyki, jest o tyle zasadne, e marginalizacja spo eczna jest cz sto 
konsekwencj  ycia w biedzie, co podkre laj  przedstawiciele ró nych paradygmatów 

21 Np. Fatyga B., Dudkiewicz M., Si czuch M., Michalski R., Chwieduk K., 2012, Raport zbiorczy z bada  
jako ciowych i ilo ciowych w projekcie „Pomosty”. Budowanie kapita u spo ecznego m odzie y ze rodowisk 
wiejskich Warmii i Mazur, Instytut Badawczo Szkoleniowy we wspó pracy ze Stowarzyszeniem 
Tratwa, Olsztyn: h  p://pomosty.org.pl/pliki/raport%20zbiorczy.pdf; Raport z badania. Kompleksowe 
i pog bione studium po o enia spo ecznego dzieci i m odzie y z woj. wielkopolskiego, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem dzieci i m odzie y z rodzin zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, 2012, 
Pozna : ROPS.

22 www.espad.org

23 www.hbsc.org

24 Petelewicz M., 2016, Jako  ycia dzieci a status spo eczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania, ód : 
WU , s. 41. 
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teoretycznych dowodz cy zwi zków pomi dzy „niedostatkami materialnymi a obni-
onymi szansami i mo liwo ciami cz owieka w innych obszarach jego ycia”25; co 

oczywiste, ubóstwo nie jest jednak jedyn  przyczyn  marginalizacji. Zaznaczy  w tym 
miejscu nale y, e w zwi zku z embargiem ideologicznym na o onym w PRL na bada-
nie problemów spo ecznych26, polscy naukowcy zajmuj cy si  problematyk  biedy 
w a ciwie od podstaw budowali zaplecze teoretyczne adekwatne do analiz ubóstwa 
w naszym kraju. U ywane w pierwszych polskich badaniach biedy konstrukty takie 
jak kultura biedy Oscara Lewisa, czy underclass szybko rozpoznane zosta y jako kon-
cepcje zideologizowane, natomiast sam termin wykluczenia spo ecznego i jego kon-
ceptualizacje dawa y szanse na bardziej zobiektywizowane podej cie do omawianej 
problematyki. 

Wykluczenie spo eczne zwi zane jest z nierówno ciami spo ecznymi, zw asz-
cza z nierównym dost pem, pozbawieniem dost pu do zasobów, z brakiem mo li-
wo ci partycypacji i realizacji uprawnie  przys uguj cych na przyk ad obywatelom 
pa stwa, czy te  szeroko rozumian  deprywacj  potrzeb. Paul Spicker podkre la, 
e istot  poj cia wykluczenia jest to, e dotkni te nim osoby lub zbiorowo ci pozo-

staj  poza sieci  solidarno ciowej wi zi spo ecznej, jak  obj ci s  inni cz onkowie 
spo ecze stwa. Wi  si  z tym kwes  e zarówno odrzucenia osób wykluczonych 
przez osoby „w czone”, jak i braku (dostatecznej) ochrony (z)marginalizowanych grup 
i zbiorowo ci ze strony realizatorów polityki spo ecznej. Podstawowe s  przy tym 
pytania o to, „co wyklucza” (inaczej o sytuacje „wykluczaj ce” lub inaczej o „social 
exclusion drivers”) oraz „kto jest wykluczany”27. Poj cie wykluczenia spo ecznego 
sta o si  tak e jednym z najwa niejszych terminów w polityce czy te  politykach 
spo ecznych Unii Europejskiej, w której sformu owania takie jak walka z ubóstwem 
zacz to zast powa  sformu owaniami takimi jak „walka z wykluczeniem spo ecznym 
na rzecz spo ecznej inkluzji/integracji”28. Ten sposób konceptualizacji rzeczywisto ci 
spo ecznej – w ró nych uj ciach paradygmatycznych zarówno w nauce, jak i w sferze 

25 Smagacz-Poziemska M., 2014, W czeni jako konsumenci – wy czeni jako obywatele. Nastolatki 
w przestrzeni miasta, w: A. Golczy ska-Grondas, M. Nó ka (red.), Wykluczenie i marginalizacja dzieci 
i m odzie y – wyzwanie czy szansa spo ecze stwa obywatelskiego, Acta Universita  s Lodziensis, Folia 
Sociologica nr 49, ód : WU , s. 30.

26 Kraczla S., 1992, Miejskie ubóstwo. Wst pne za o enia teoretyczno-metodologiczne bada  Górnego 
l ska, [in:] K. Wódz, K. Czekaj (ed.), Szko a chicagowska w socjologii. Tradycja my li spo ecznej i wymogi 

wspó czesnej socjologii empirycznej, Katowice-Warszawa: Uniwersytet l ski – PTS, s. 151-160.

27 Spicker P., 2007, The idea of poverty, Bristol: Polity Press, s. 66-67; Narodowa Strategia Integracji 
Spo ecznej dla Polski 2004, podaj  za: Miko ajczyk-Lerman G., 2013, Mi dzy wykluczeniem a integracj  
– realizacja praw dziecka niepe nosprawnego i jego rodziny. Analiza socjologiczna, ód : WU , 2013: 
50. Por. tak e Levitas R., Pantazis C., Fahmy E., Gordon D., Lloyd E., Patsios D., 2007, The Mul  -
Dimensional Analysis Of Social Exclusion, raport przygotowany w Department of Sociology and School 
for Social Policy Townsend Centre for the Interna  onal Study of Poverty and Bristol Ins  tute for 
Public A  airs University of Bristol; 

28 Spicker, op. cit., Szarfenberg 2008 za Miko ajczyk Lerman op cit., s. 45. 
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polityki spo ecznej, w praktykach pomocowych oraz w dyskursie potocznym wzmoc-
ni o zatem w naszym kraju najpierw uczestnictwo w programach przedakcesyjnych, 
a pó niej formalny akces do struktur UE. 

Pos uguj cy si  terminem wykluczenia spo ecznego w sposób nie zawsze u wia-
domiony odwo uj  si  przy tym do pewnych za o e  i ram teoretycznych dotycz -
cych istoty wykluczenia spo ecznego, jego przyczyn i relacji mi dzy spo ecze stwem 
a osobami zmarginalizowanymi oraz koncepcji pa stwa. Hilary Silver29 wyró ni a 3 
paradygmaty wykluczenia spo ecznego, które cz  si  z koncepcjami pa stwa i spo-
ecze stwa: 1/ paradygmat solidarno ci odwo uje si , jak sama nazwa wskazuje, do 

pa stwa jako moralnej wspólnoty tworzonej przez równych obywateli, a wyklucze-
nie wynika z zerwania wi zi i solidarno ci spo ecznej mi dzy jednostk  a grup , tak e 
z powodu indywidualizacji jednostki; 2/ paradygmat specjalizacji odwo uje si  do kon-
cepcji liberalnych swobody wyboru i anga owania si  w ycie spo eczne oraz pa stwa 
jako gwaranta praw jednostek, wykluczenie jest konsekwencj  specjalizacji, podzia u 
pracy, problemów z separacj  sfer spo ecznych; 3/ w paradygmacie monopolu nawi -
zuje si  do my li socjaldemokratycznej, podkre la si  w nim znaczenie praw osobi-
stych, politycznych, spo ecznych i socjalnych, tak e prawo do minimum bezpiecze -
stwa socjalnego i wykszta cenia, a wykluczenie jest konsekwencj  dzia ania monopoli 
grupowych, podzia u na cz onków grupy monopolistycznej i zmonopolizowanych out-
siderów. Inni badacze wyró niaj  z kolei dyskursy wykluczenia spo ecznego. I tak Ruth 
Levitas30 wymienia: 1/ dyskurs redystrybucyjny, w którym wykluczenie jest zarówno 
przyczyn , jak i konsekwencj  ubóstwa, a sposobem ograniczania jest podnoszenie 
poziomu wiadcze  spo ecznych; 2/ dyskurs integracyjny, zgodnie z którym ród em 
wykluczenia jest pozostawanie poza (legalnym) rynkiem pracy (w przypadku dzieci 
dotyczy  to mo e ich rodziców/opiekunów) oraz 3/ dyskurs moralny, w ramach którego 
wykluczenie jest efektem wadliwej moralno ci osób marginalizowanych, ewentualnie 
cech kultury rodowiska osób wykluczonych. Krumer-Nevo i Benjamin pisz  z kolei 
o dyskursie hegemonicznym ubóstwa i wykluczenia – stygmatyzuj cym ubogich oraz 
trzech kontrdyskursach – a/ odwo uj cym si  do kwes  i strukturalnych, b/ podkre-
laj cym podmiotowo  i sprzeciw oraz c/ eksponuj cym kwes  e g osu i aktywno ci 

osób wykluczonych i biednych31. Te typy dyskursu (niekiedy czone ze sob ) obecne s  
tak e w Polsce w dyskusjach dotycz cych ubóstwa i wykluczenia spo ecznego.

W projekcie badawczym, którego wyniki relacjonowane s  w dalszej cz ci 
opracowania, wykluczenie spo eczne de  niowane jest jako ograniczony dost p 

29 Silver H., 1994, Social exclusion and social solidarity. Three paradigms, Interna  onal Labour Review, vol. 
133, 1994/5-6.

30 Levitas R., 2005, Inclusive Society, Houndmills, New York: Palgrave Macmillan, s. 7-28.

31 Krumer-Nevo i Benjamin za Tarkowska E., Wprowadzenie. Dyskursy ubóstwa i wykluczenia spo ecznego, 
w: Tarkowska E. (red.), 2013, Dyskursy ubóstwa i wykluczenia spo ecznego, Warszawa: Wydawnictwo 
IFiS PAN, s. 16-17.
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do zasobów, ograniczone uczestnictwo w ró nych sferach ycia spo ecznego oraz 
niska jako  ycia.

G bokie wykluczenie odnosi si  do wykluczenia pojawiaj cego si  w wi cej ni  
jednym obszarze lub wymiarze nieuprzywilejowania, skutkuj cego powa nymi nega-
tywnymi konsekwencjami dla jako ci ycia, dobrostanu i przysz ych szans yciowych32.

Mimo, e ró ne sposoby konceptualizacji wykluczenia spo ecznego z powodze-
niem stosowa  mo na do najm odszych uczestników ycia spo ecznego, w badaniach tej 
zbiorowo ci uwzgl dni  nale y specy  k  okresu dzieci stwa i adolescencji. St d bada-
cze biedy i wykluczenia dzieci i m odzie y wykorzystywa  zacz li tak e dorobek inter-
dyscyplinarnych bada  dzieci stwa i samych dzieci. Barbara Smoli ska-Theiss powo u-
j c si  na stwierdzenie Jensa Quortrupa wskazuje, e analizy wykluczenia spo ecznego 
dzieci i m odzie y wpisuj  si  w tzw. trzeci paradygmat bada  nad dzieci stwem. Bada-
nia te nawi zuj  do pedagogiki, pracy socjalnej, polityki spo ecznej oraz – dodajmy – 
socjologii dzieci stwa. W nurcie tym powstaj  opracowania i raporty, nierzadko oparte 
na badaniach pod u nych, dotycz ce warunków ycia dzieci oraz rozwi za  instytucjo-
nalnych. Autorzy takich opracowa  staraj  si  znale  jak najbardziej adekwatne wska -
niki pomiaru sytuacji yciowej dziecka oraz jego potrzeb. Smoli ska-Theiss przywo uje 
tu mi dzynarodowe miary (np. HDI – Human Development Index) oraz wska niki sko-
laryzacyjne, jakimi pos uguje si  OECD i Eurostat. Badania tego nurtu ukierunkowane 
s  aplikacyjnie – istotnym ich elementem s  próby znalezienia odpowiedzi na pytania 
o mo liwo ci i kompetencje niezb dne dla pokonywania trudnych sytuacji yciowych, 
o modele instytucjonalnej interwencji oraz o formy pracy z dzieckiem i jego rodowi-
skiem spo ecznym33. W warstwie teoretycznej autorzy niniejszego raportu odwo uj  si  
w szczególno ci do trzech orientacji teoretyczno-badawczych: podej cia opartego na 
prawach dziecka right-based approach, koncepcji jako ci ycia i dobrostanu (well-being) 
oraz policy-oriented approach, w tym evidence-based approach.

4.1.3. WYKLUCZENIE SPO ECZNE W KONTEK CIE PRAW DZIECKA 
  (RIGHT-BASED APPROACH)

Kwes  e zagro enia wykluczeniem spo ecznym w sposób oczywisty rozpatrywa  
mo na w kontek cie praw cz owieka, praw obywatelskich, a w przypadku dzieci 
i m odzie y – które nie maj  dostatecznych mo liwo ci, by samodzielnie realizowa  
swoje prawa – w odniesieniu do praw dziecka. W podej ciu opartym na prawach, 
podkre laj c istnienie zwi zków mi dzy brakiem demokracji i nierespektowaniem 
praw a ubóstwem i wykluczeniem spo ecznym, akcentuje si  mo liwo ci pe nego 
uczestnictwa i integracji spo ecznej wszystkich cz onków spo ecze stwa. Podej cie 

32 Levitas i inni 2007: 9.

33 Smoli ska-Theiss op. cit., s. 22-23.
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to zwi zane jest z czterema zasadami – zasad  odpowiedzialno ci (accountability – 
w rozumieniu ponoszenia odpowiedzialno ci za podejmowane dzia ania i rozliczania 
si  z nich wobec spo ecze stwa/spo eczno ci przez instytucje i ich pracowników), 
zasad  powszechno ci, zasad  niedyskryminacji i równo ci oraz zasad  partycypacyj-
nych procesów podejmowania decyzji. Uznaje si  w nim tak e wspó zale no  praw 
– korzystanie z jednych warunkowa  mo e korzystanie z innych34 . Problematyka 
praw dziecka obecna jest w prawodawstwie europejskim od pocz tku XIX wieku, 
jako pierwsz  ich kody  kacj  wskazuje si  brytyjski Children’s Act z roku 1908. 
W latach 1920. powo ano pierwsze mi dzynarodowe organizacje na rzecz ochrony 
praw dziecka (do jednego z nich – Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad 
Dzieckiem w 1928 r. przyst pi a tak e Polska), a Liga Narodów uchwali a Deklaracj  
Praw Dziecka (1923). W dokumencie tym – jak mo na to okre li  przy u yciu dzi-
siejszego j zyka – zawarto postulaty o charakterze antywykluczeniowym. Postulo-
wano, by dzieci g odne by y karmione, chore – piel gnowane, „wykolejone” – zawra-
cane „na w a ciw  drog ”, opuszczone – wzi te w opiek , podkre lano znaczenie 
ochrony dzieci przed wyzyskiem35. W Deklaracji praw cz owieka z roku 1948 dekla-
rowano równe prawa dla wszystkich dzieci i ich ochron . W roku 1959 proklamo-
wano kolejn  Deklaracj  praw dziecka, w której stwierdzono konieczno  zapewnie-
nia dzieciom szczególnej ochrony na zasadzie równych praw, prawo do wszechstron-
nego rozwoju w warunkach wolno ci i godno ci, prawo do wy ywienia, mieszkania, 
dost pu do us ug medycznych, ubezpieczenia spo ecznego, wykszta cenia, zabawy 
i wypoczynku36. 

Obecnie kluczowym, powszechnie znanym dokumentem reguluj cym kwes  e 
praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka, przygotowana ze znacz cym udzia-
em Polski i uchwalona przez ONZ w roku 1989. W Preambule Konwencji stwier-

dza si , e „dziecko powinno by  w pe ni przygotowane do ycia w spo ecze stwie 
jako indywidualnie ukszta towana jednostka, wychowana w duchu (…) pokoju, god-
no ci, tolerancji, równo ci i solidarno ci” oraz podkre la si , e „we wszystkich kra-
jach wiata s  dzieci yj ce w wyj tkowo trudnych warunkach i e wymagaj  one 
szczególnej troski”. W Konwencji praw dziecka wyszczególniono prawa obywatelskie 
(m.in. do rozwoju, wolno ci, godno ci, szacunku, ochrony przed wszelkimi formami 
przemocy, wyzysku, z ego traktowania, prawo do swobody my li, sumienia, wyzna-
nia, wyra ania w asnych pogl dów, prawo do ochrony przed bezprawn  ingerencj  
w sfer  ycia prywatnego), socjalne (m.in. prawa do poziomu ycia adekwatnego do 
poziomu jego rozwoju  zycznego, psychicznego, duchowego i spo ecznego, ochrony 
zdrowia, zabezpieczenia socjalnego, wypoczynku i czasu wolnego), prawa kulturalne 

34 Miko aczyk-Lerman, op. cit., s. 54, 57. 

35 Arczewska, op. cit., s. 99-103.

36 Arczewska 2017: 10-104. 
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(prawa do nauki, bezp atnej na poziomie podstawowym, oraz dost pno ci do szkol-
nictwa redniego i wy szego na zasadzie zdolno ci, uczestnictwa w yciu kultural-
nym i artystycznym, prawo do informacji) i prawa polityczne (prawa do stowarzysza-
nia si  i udzia u w zgromadzeniach). Prawa zapisane w Konwencji stanowi  podstaw  
do ochrony dzieci przed wszelkiego typu zaniedbaniami, nadu yciami, dyskrymina-
cj , zatem tak e wykluczeniem spo ecznym, a jednocze nie wskazuj , e dziecko jest 
aktywnym cz onkiem spo ecze stwa. W artykule 2 pa stwa-strony zobowi zuj  
si  do respektowania i gwarantowania praw zawartych w Konwencji wobec ka dego 
dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezale nie od koloru skóry, p ci, j zyka, religii, 
pogl dów politycznych, statusu maj tkowego, niepe nosprawno ci, cenzusu urodzenia 
dziecka lub jego rodziców/opiekunów. Szczególn  ochron  Konwencja obejmuje 
dzieci niepe nosprawne, dzieci-uchod ców oraz dzieci z mniejszo ci etnicznych, 
j zykowych, religijnych37. 

Bior c pod uwag  wzgl dy poznawcze podej cie oparte na prawach dziecka 
powoduje zmian  „soczewki” badacza, umo liwiaj c wyj cie poza poziom braków, 
deprywacji i poszerzenie spektrum analiz o relacje w adzy oraz kwes  e stosunku 
w adz, instytucji, spo ecze stwa do ludzi wykluczonych. Ukazuje dzieci nie tylko jako 
osoby zale ne, ale przede wszystkim jako aktywnych aktorów spo ecznych38. Otwiera 
tak e perspektyw  jako ci ycia dzieci, o czym piszemy poni ej. Rozpatruj c z kolei 
kwes  e praktyczne, pod aj c za rozwa aniami Gra yny Miko ajczyk-Lerman bada-
j cej realizacj  praw dzieci niepe nosprawnych, stwierdzi  mo na, e oparte o per-
spektyw  praw dziecka dzia ania na rzecz zmniejszenia/likwidacji ubóstwa i wyklu-
czenia spo ecznego staj  si  nie tylko potrzeb  moraln , ale obowi zkiem prawnym 
pa stw, instytucji i organizacji, a samo uwzgl dnienie praw cz owieka, obywatela, 
dziecka w obszarze przeciwdzia ania ubóstwu i wykluczeniu przyczyni  si  mo e do 
upodmiotowienia osób zagro onych wykluczeniem i dyskryminowanych39. Podej cie 
oparte na prawach dziecka wykorzystywano m.in. w pionierskich analizach biedy 
dzieci cej, pos u y o np. do operacjonalizacji wymiarów biedy dzieci cej w projekcie 
Global Study in Child Poverty and Dispari  es, u ywane jest tak e w badaniach pro-
wadzonych przez UNICEF i przez zespo y badawcze analizuj ce bied  dzieci w kra-
jach rozwijaj cych si 40.  

37 Konwencja o prawach dziecka; Arczewska op. cit., s.106-107; Alderson 2000 za Arczewska op. cit., 
s. 107.

38 Walker, 2014 2017; Bradshaw et al., 2007; Bradshaw and Richardson, 2009; OECD, 2009; Save the 
Children, 2008; Unicef Innocen   Research Centre, 2007;UNICEF O   ce of Research, 2013 – wszystkie 
pozycje za Chzhen Y., Bruckauf Z., Toczydlowska E., 2017, Sustainable Development Goal 1.2: 
Mul  dimensional child poverty in the European Union, s. 7.

39 Miko ajczyk-Lerman, op. cit., s. 2013: 53-54. 

40 UNICEF 2007; Gordon et al. 2003; Roche (2013), Roelen et al. (2010) za Chzhen i inni op. cit., s. 7.
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4.1.4. WYKLUCZENIE SPO ECZNE A JAKO  YCIA I DOBROSTAN 
  (WELL-BEING) DZIECI

Badania jako ci ycia, które bezpo rednio przyczyni y si  do ukszta towania 
koncepcji jako ci ycia (quality of life) i subiektywnie postrzeganego dobrostanu 
(well-being) zacz y si  rozwija  w latach 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych 
w ramach tzw. ruchu wska ników spo ecznych, którego pocz tki si gaj  lat 
30. XIX wieku. Istotne by y i s  tu kwes  e zastosowania wyników bada  do 
celów aplikacyjnych – inicjowania zmiany spo ecznej i ewaluowania projektów 
wprowadzaj cych zmiany41. Za Mart  Petelewicz przyjmujemy w raporcie, e na 
jako  ycia sk adaj  si  dwa elementy – dobrobyt i dobrostan42. Chocia  ostat-
nie poj cie – well-being – funkcjonuje w literaturze niezale nie, jednak w obu 
przypadkach mamy do czynienia z podobnymi wymiarami analitycznymi: okre la 
si  na przyk ad poziom oraz jako  ycia i dobrostanu, a tak e czynniki chro-
ni ce i czynniki ryzyka43. Wi kszo  de  nicji jako ci ycia obejmuje ujawniane 
w badaniach subiektywne wymiary takie jak: dobrostan emocjonalny, zdrowie, 
relacje rodzinne i spo eczne, dobrobyt materialny i prac  zawodow  lub inne 
formy aktywno ci. Cummins do wyliczenia tego do cza jeszcze: a/ bezpiecze -
stwo (safety) rozumiane zarówno jako poczucie bezpiecze stwa, jak i kontroli, 
niezale no ci, autonomii, wiadomo ci swoich praw oraz mo liwo  zachowa-
nia prywatno ci oraz b/ funkcjonowanie w spo eczno ci obejmuj ce zarówno 
cechy przypisane tj. wykszta cenie czy klas  spo eczn , ale tak e samoocen  
oraz zdolno  do dzia ania (Cummins za Petelewicz 2016: 26). 

Jak podkre la Marta Petelewicz, jednym z niewielu spójnych i szeroko 
akceptowanych podej  teoretycznych wobec jako ci ycia jest koncepcja 
Allardta having – loving – being. Koncepcja ta, nawi zuj c do potrzeb jednostek 
(having – podstawy materialne, loving – potrzeby mi o ci, przynale no ci, etc., 
being – samorealizacji), obejmuje ró ne sfery ycia – zarówno ekonomiczn , jak 
i spo eczn , w tym wymiar relacji z innymi w grupach pierwotnych oraz wymiar 
psychologiczny – samooceny i zadowolenia z otoczenia, w jakim yje jednostka44. 

41 Petelewicz, op. cit., s. 13-17; Shek D., Wu F., 2018, The Social Indicators Movement: Progress, 
Paradigms, Puzzles, Promise and Poten  al Research Direc  ons, An Interna  onal and Interdisciplinary 
Journal for Quality-of-Life Measurement, An Interna  onal and Interdisciplinary Journal for 
Quality-of-Life MeasurementShek, Wu 2018

42 Petelewicz, op. cit, s. 21. 

43 Denby W.R., Testa M.F., Alford K.A. I inni, 2017, Protec  ve Factors as Mediators and Moderators 
of Risk E  ects on Percep  ons of Child Well-Being in Kinship Care, Child Welfare. 2017, Vol. 95 
Issue 4, p 111-136.

44 Petelewicz, op. cit., s. 28-29.
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Podej cie jako ci ycia znajduje zastosowanie w analizach jako ci ycia dzieci, 
zarówno ilo ciowych (child social indicators), jak i jako ciowych45. W odniesie-
niu do jako ci ycia dzieci mamy do czynienia z dwoma nurtami o charakterze 
przede wszystkim badawczym – ogólnej jako ci ycia dzieci (raport ten wpisuje 
si  w a nie w t  orientacj ) oraz bardzo popularnym obecnie nurtem bada  jako-
ci ycia w odniesieniu do kwes  i zdrowia dzieci, w tym zdrowia psychicznego46. 

Generalnie stwierdzi  mo na, e w analizach jako ci ycia (lub dobrostanu) dzieci 
ramy poj ciowe tworz  same dzieci traktowane jako eksperci (knowers), wspó -
projektanci bada  w projektach, do jakich zapraszaj  ich doro li. Z bada  tego 
typu prowadzonych np. w Australii wynika, e de  niuj c dobrostan dzieci wska-
zuj  znaczenie wi zi z rodzin , przyjació mi i rodowiskiem spo ecznym podkre-
laj c kwes  e takie jak zaufanie i szacunek oraz wzajemno  takich wi zi opar-

tych na „emocjonalnej solidarno ci” (a  ec  ve solidarity)47.
Generalnie rzecz bior c, perspektywa jako ci ycia dzieci daje podstawy do 

konceptualizacji i bada  empirycznych wykluczenia spo ecznego w odniesieniu 
do ogranicze , braków, barier zwi zanych z zapewnieniem dzieciom warunków 
odpowiednich dla ich potrzeb rozwojowych oraz okre laniem czynników chro-
ni cych i czynników ryzyka w osi ganiu pe nego potencja u dziecka jako osoby 
staj cej si  pe noprawnym doros ym cz onkiem spo ecze stwa. 

4.1.5. EVIDENCE-BASED APPROACH, POLICY-ORIENTED 
  APPROACH W UE A WYMIARY WYKLUCZENIA 
  SPO ECZNEGO, WSKA NIKI WYKLUCZENIA SPO ECZNEGO 
  I SKALE DEPRYWACJI

Obie krótko scharakteryzowane powy ej orientacje stanowi  mog  i w rze-
czywisto ci stanowi  podstaw  bada  dla celów projektowania i wdra ania 
inkluzyjnej polityki spo ecznej, tak e w zakresie przeciwdzia ania biedzie 
i wykluczeniu spo ecznemu najm odszych cz onków spo eczno ci europej-
skiej oraz w dzia aniach UNICEF. W roku 2005 podczas prezydencji Luksem-
burga w ramach inicjatywy „Taking forward the EU Social Exclusion Process” 
wskazano znaczenie monitorowania sytuacji dzieci w odniesieniu do decyzji 
politycznych (child mainstreaming) i proponowano wprowadzenie przynaj-
mniej jednego wspólnego wska nika odnosz cego si  do jako ci ycia dzieci. 

45 Np., Petelewicz, op. cit.; Shek i Wu, op. cit.

46 Petelewicz, op. cit., s. 52.

47 Fa  ore T., Mason J., The Signi  cance of the Social for Child Well-Being, CHILDREN & SOCIETY 
vol. 31, (2017) pp. 276–289, DOI:10.1111/chso.12205.
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Kolejne inicjatywy w zakresie dokumentów programowych dotycz cych dzieci 
formu owane przez ró ne instancje UE – przyjmuj c, e status spo eczno-
-ekonomiczny jest kluczowy dla dobrostanu dziecka – koncentrowa y si  na 
kwes  ach zapobiegania biedzie najm odszych48. Kwes  a wykluczenia spo ecz-
nego dzieci i nastolatków pojawi a si  jako osobny, wyra nie wyodr bniony 
problem w Zaleceniu Komisji Europejskiej pt. „Inwestowanie w dzieci: przerwa-
nie cyklu marginalizacji” z dnia 20 lutego 2013 roku49. Ide  przewodni  Zalece-
nia jest: „sta  na stra y praw dziecka, walczy  z wykluczeniem spo ecznym oraz 
dyskryminacj , a tak e wspiera  sprawiedliwo  spo eczn  i ochron  socjaln ”. 
W Rekomendacji tej wskazano trzy kluczowe  lary zintegrowanych strategii: 
1/ dost p do odpowiednich zasobów osi gany m.in. poprzez wspieranie aktyw-
no ci zawodowej rodziców i zapewnienie odpowiednich warunków ycia 
poprzez czenie wiadcze  pieni nych i rzeczowych, 2/ dost p do us ug wyso-
kiej jako ci i po przyst pnych cenach – istotne s  tu przede wszystkim kwes  e 
edukacji, wczesnej interwencji, opieki nad dzie mi, szeroko de  niowanego zdro-
wia, zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych, zapo-
biegania instytucjonalizacji poprzez rozwój alternatywnych sposobów sprawo-
wania opieki nad dzieckiem i m odymi osobami wchodz cymi w doros o ; 3/ 
prawo dzieci i nastolatków do udzia u w ró nych zaj ciach, w tym wprowadza-
nie mechanizmów promuj cych partycypacj . Realizacja wytycznych i zalece  
Unii Europejskiej przebiega w krajach cz onkowskich w sposób zró nicowany, 
co udowadnia monitoring wdra ania w/w Zalecenia50. Polska w urzeczywistnia-
niu priorytetu, jakim jest dobrostan dzieci jest ci gle jeszcze „po rodku drogi”. 
Niew tpliwie nasz kraj dysponuje podstawami prawnymi teoretycznie tworz -
cymi ramy dla zapobiegania wykluczeniu spo ecznemu dzieci i m odzie y. Jed-
nocze nie jednak osi ganie wytyczonych w Zaleceniu celów utrudniaj  bariery 

48 Warzywoda-Kruszy ska W., 2012, Unia Europejska wobec biedy dzieci i jako ci ich ycia, 
w: W. Warzywoda-Kruszy ska (red.), Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie spo eczne, ód : 
WU , s. 14-17.

49 Dz. U. L 59 z 2.3.2013, 2013/112/UE: Zalecenie Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. Inwestowanie 
w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji, Dziennik Urz dowy UE, h  ps://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013H0112. 

50 Frazer H., E. Marlier, 2014, Inves  ng in children: Breaking the cycle of disadventage. A study of 
na  onal Policies, Network of Independent Experts on Social Exclusion, European Comission, h  p://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=2061&moreDocuments=yes
&tableName=news; Topi ska I, 2014, Inves  ng in children: Breaking the cycle of disadvantage. 
A Study of h  p://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=2061&moreD
ocuments=yes&tableName=newsNa  onal Policies. Poland; Frazier H., Marlier E., 2017, Pro-
gress across Europe in the implementa  on of the 2013 EU Recommenda  on on ‘Inves  ng in chil-
dren: Breaking the cycle of disadvantage’ A study of na  onal policies 2017, European Commisson, 
h  p://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8032&furtherPubs=yes
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o charakterze wiadomo ciowym, politycznym, instytucjonalnym, ekonomicz-
nym, ideologicznym, a sytuacja dzieci i m odzie  zagro onej wykluczeniem jest 
zró nicowana w wymiarze terytorialnym51. 

Badania zagro enia wykluczeniem spo ecznym b d  ubóstwem i wyklu-
czeniem spo ecznym oraz monitoring dzia a  i rodków zaradczych opiera  si  
musz  na precyzyjnie dobranych wska nikach. St d zarówno w perspektywie 
poznawczej, jak i aplikacyjnej, u yteczne s  konceptualizacje wykluczenia spo-
ecznego oparte na charakterystykach poszczególnych jego wymiarów. Zazwy-

czaj wymienia si  tu zdrowie, obszary deprywacji, dost p do edukacji, warunki 
mieszkaniowe, poziom alfabetyzacji, dost p do us ug publicznych i prywatnych 
oraz uczestnictwo spo eczne z uwzgl dnieniem korzystania z Internetu52. Z wielu 
propozycji konceptualizacji wymiarów wykluczenia53 przytoczmy trzy, które 
mog  znale  zastosowanie w niniejszym raporcie. Pierwsza to Bristol Social 
Exclusion Matrix (B-SEM), wyznaczaj ca trzy obszary podzielone na kolejne 
sfery, istotne w przebiegu ycia jednostki: 1/ zasoby (materialne/ekonomiczne; 
dost p do us ug publicznych i na rynku prywatnym; zasoby spo eczne), 2/ par-
tycypacja (ekonomiczna; spo eczna; polityczna i obywatelska; kultura, edukacja 
i umiej tno ci) oraz 3/ jako  ycia (zdrowie i dobrostan; rodowisko yciowe; 
przest pczo , nara enie na szkody, kryminalizacja)54. Druga to schemat u y-
wany w projekcie WZLOT55, w którym wyró niono: wykluczenie ekonomiczne 
(ograniczone zasoby materialne, z e warunki mieszkaniowe), przestrzenne 

51 Golczy ska-Grondas A., 2014, Nastolatki zagro one wykluczeniem spo ecznym w Polsce 2014 
w kontek cie Zalecenia Komisji Europejskiej – Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginaliza-
cji. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europ  
Socjaln “. Organ zlecaj cy: Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdzia ania Ubóstwu (Euro-
pean An  -Poverty Network), h  p://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/Eksper-
tyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf.

52 Levitas i inni, op. cit., s. 34.

53 Np. Levitas i inni, op. cit. rozdzia  III.

54 Bradshaw za: Levitas i inni, op. cit. 

55 Projekt „Wzmocni  szanse i os abi  transmisj  biedy w ród mieszka ców miast województwa 
ódzkiego” prowadzony by  w Instytucie Socjologii Uniwersytetu ódzkiego pod kierownictwem 

Wielis awy Warzywody-Kruszy skiej w latach 2008-2010. Badaniem obj to ód  oraz 6 naj-
wi kszych miast województwa: Be chatów, Radomsko, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Toma-
szów Mazowiecki i Zgierz. W ramach projektu zrealizowano cztery panele badawcze oparte 
na desk research, analizach ilo ciowych i jako ciowych, dotycz ce zagro enia bied  i wyklucze-
niem w ród: a/ doros ych mieszka ców enklaw biedy (g ówny realizator Bogdan Jankowski), 
b/ uczniów VI klas szkó  podstawowych (g ówna realizatorka Marta Petelewicz), c/ dzieci nie-
pe nosprawnych (g ówna realizatorka Joanna Dytrych), d/ nastoletnich rodziców (g ówna re-
alizatorka Paulina Bunio-Mroczek). Warzywoda-Kruszy ska W., Golczy ska-Grondas A., 2010, 
Wzmocni  szanse i os abi  transmisj  biedy w ród mieszka ców miast województwa ódzkiego – 
WZLOT. Raport ko cowy + Rekomendacje, ód : Wydawnictwo Biblioteka, IS U .
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(zamieszkiwanie w zubo a ym s siedztwie), zdrowotne (brak dost pu/ogra-
niczony dost p do opieki zdrowotnej, z y stan zdrowia), edukacyjne (ograni-
czony dost p do systemu edukacji, gorsze wyniki szkolne), partycypacyjne (brak 
uczestnictwa w yciu obywatelskim, religijnym), instytucjonalne (korzystanie 
z instytucji pomocowych, dyskryminacja przez pracowników instytucji, nieko-
rzystanie z instytucji „maistreamowych”), kulturowe (ograniczenia w korzysta-
niu z dóbr kultury), relacyjne (zaw enie nieformalnych kontaktów spo eczny-
ch)56. Trzecia konceptualizacja wymiarów wykluczenia dotyczy ju  bezpo rednio 
dzieci oraz m odzie y i pochodzi z brytyjskiego dokumentu rz dowego „Every 
Child Ma  ers” opublikowanego w roku 200357, w którym wymienia si  5 obsza-
rów sformu owanych raczej w odniesieniu do potencja ów ni  de  cytów – 1/
pozostawanie w zdrowiu (being healthy/be healthy), 2/ bezpiecze stwo i ochrona 
(safety and security/stay safe), 3/cieszenie si  yciem i osi gni cia (enjoying and 
achieving/enjoy and achieve), 4/ spo eczna i obywatelska partycypacja (social and 
civic par  cipa  on/, make a posi  ve contribu  on), 5/ ekonomiczny dobrostan (eco-
nomic well-being/achieve economic well-being58. 

Za autorami brytyjskiego raportu na temat wykluczenia spo ecznego jako 
wielowymiarowego zjawiska podkre li  nale y, e badania wykluczenia spo ecz-
nego dzieci wymagaj  szczególnego doboru wska ników. Przyk adowo mo na 
poda  tu wska niki odnosz ce si  do wymiaru zdrowia (np. miertelno  nie-
mowl t, wska niki dotycz ce oty o ci czy te  u ywania tytoniu dla preadole-
scentów, dane dotycz ce szkód zdrowotnych powsta ych w wyniku zranienia, 
samobójstw i prób samobójczych dzieci i m odzie y), dane dotycz ce edukacji, 
wska niki dotycz ce wykrocze  i przest pstw pope nianych przez nieletnich 
i wska niki instytucjonalizacji, w tym instytucjonalizacji m odocianych prze-
st pców. Istotn  kwes   jest tak e okre lenie czynników ryzyka. Na przyk ad 
w inicjatywie „Every Child Ma  ers” wymienia si  czynniki takie jak etniczno , 
s siedztwo, p e , niepe nosprawno  oraz rodowisko rodzinne z uwzgl dnie-
niem struktury rodziny, zawodu rodziców/opiekunów i dochodu59. Richard-
son i Bradshaw podkre laj  z kolei znaczenie systemu rodzinnego wskazuj c, 
e w krajach rozwini tych ryzyko biedy i deprywacji jest wy sze w ród rodzin 

migrantów, rodzin monoparentalnych i wielodzietnych, zw aszcza w rodowi-
skach miejskich, w rodzinach o niskiej intensywno ci pracy i niskim poziomie 

56 Bunio-Mroczek P., 2016, Wczesne rodzicielstwo – zagro enie czy szansa. Nastoletni rodzice z ódz-
kich enklaw biedy, ód : WU , s. 82-87.

57 h  ps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a  achment_
data/  le/272064/5860.pdf

58 Every Child Ma  ers za: Levitas i inni, op. cit., s. 39.

59 Za: Levitas i inni, op. cit., s. 38-39.
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wykszta cenia doros ych60. Podkre li  w tym miejscu nale y – co nieco kom-
plikuje kwes   wymiarów i wska ników ekskluzji spo ecznej – e wykluczenie 
to nie tylko kwes  a ubóstwa, ale tak e niepe nosprawno ci czy etniczno ci, 
a zaniedbane dzieci stwo to nie tylko dzieci stwo w enklawie biedy, ale tak e 
np. dzieci stwo „przeinwestowane” lub te  opuszczone emocjonalnie w zwi zku 
z funkcjonowaniem spo ecznym i emocjonalnym rodziców/opiekunów.

Zastosowanie okre lonych wska ników daje podstawy empiryczne do 
formu owania koncepcji komplementarnych wobec wykluczenia spo ecznego 
takich jak koncepcja relatywnej czy te  wielowymiarowej deprywacji61, skal 
deprywacji czy te  skal dzieci cej biedy. Przytoczmy tu przyk ad wyznaczania 
stóp deprywacji obszarowej lub biedy obszarowej (rate) dimensional depriva-
 on rate lub dimensional poverty rate w analizach biedy dzieci w UE prowadzo-

nych przez Chzhen i wspó pracowników. Wska nik ten de  niowany jest jako 
udzia  dzieci w ogólnej populacji, które nie maj  dost pu do jednego z wymie-
nionych dalej obszarów: od ywianie, odzie , zasoby edukacyjne, aktywno ci 
spo eczne, dost p do informacji, odpowiednie warunki mieszkaniowe (quality 
of housing). Wielowymiarow  bied  dotkni te s  dzieci, które pozbawione s  
dost pu do przynajmniej dwóch z wymienionych obszarów (mul  dimensional 
child poverty rate)62. W badaniach WZLOT realizowanych w najwi kszych mia-
stach województwa ódzkiego pos u ono si  wska nikiem wielowymiarowej 
deprywacji – badani szóstoklasi ci do wiadczali deprywacji tego typu, je eli 
wskazywali brak czterech z nast puj cych, tworz cych indeks biedy „ele-
mentów”: posiadanie w asnego ó ka, posiadanie w asnego biurka, dost p do 
Internetu w domu, regularna kontrola uz bienia u stomatologa, odwiedzanie 
kolegów szkolnych w domu, bycie odwiedzanym przez nich w domu, posia-
danie samochodu w gospodarstwie domowym, co najmniej jeden pracuj cy 
rodzic/opiekun63. 

Przyjmuj c jako podstaw  podej cie oparte na prawach i na jako ci ycia 
dzieci, w raporcie tym proponujemy nast puj cy schemat analityczny wyklucze-
nia spo ecznego dzieci i m odzie y: 

60 Richardson and Bradshaw, 2012 za: Richardson D., 2018, Key Findings on Families, Family Policy 
and the Sustainable Development Goals. Synthesis Report. May 2018, United Na  ons Children’s 
Fund (UNICEF).

61 Guio et al., 2012, 2016 za Chzhen i in., op. cit. 

62 Chzhen i inni, op. cit., s. 8.

63 Petelewicz M., Warzywoda-Kruszy ska W., 2010, Bieda w dzieci stwie jako zagro enie bied  
i wykluczeniem spo ecznym w przysz o ci, ód : Wydawnictwo Biblioteka, s. 43.
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Rysunek 1. Schemat analityczny wykluczenia spo ecznego dzieci i m odzie y.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie RCPS ód , Za cznik nr 2 - Szczegó owy Opis Przedmio-
tu Zamówienia do Zapytania ofertowego na us ug  wykonania prac naukowo-badawczych celem 
przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa 
ódzkiego, ód  2018, s. 6.
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4.1.6. KONSEKWENCJE WYKLUCZENIA SPO ECZNEGO DZIECI 
  I M ODZIE Y

W wi kszo ci pa stw UE dzieci stanowi  zbiorowo  najbardziej nara on  na 
ubóstwo i wykluczenie spo eczne. Konsekwencje procesów marginalizacyjnych 
dotykaj  nie tylko jednostek i grup spo ecznie wykluczonych, lecz wp ywaj  
równie istotnie na funkcjonowanie ca ego spo ecze stwa. W wymiarze indywi-
dualnym dorastanie w biedzie i wykluczeniu spo ecznym przynosi konsekwen-
cje poznawcze, emocjonalne i  zyczne, blokuj c potencja  rozwojowy i zna-
cz co wp ywaj c na ycie doros e we wszystkich jego wymiarach – do wiadcze-
nie to czasem porównuje si  w skutkach do skutków udaru mózgu przebytego 
w okresie doros o ci (za Bunio-Mroczek 2016). W literaturze mówi si  tak e 
o zwi kszonym zagro eniu z ym stanem zdrowia, niepe nosprawno ci , a nawet 
zmniejszeniem d ugo ci ycia64). Istotne jest tak e powi zanie wykluczenia spo-
ecznego z do wiadczaniem stygmatyzacji i dyskryminacji ze strony jednostek, 

w tym pracowników instytucji reprezentuj cych g ówny nurt spo ecze stwa. 
Straty spo eczne to wysokie koszty ekonomiczne, jakie ponosi spo ecze stwo 
w zwi zku ze z ym stanem zdrowia i d ugotrwa ymi problemami zdrowotnymi 
osób wykluczonych w dzieci stwie oraz z wi kszym zapotrzebowaniem na 
zasi ki i us ugi publiczne. Jednocze nie, inwestycje w redukcj  ubóstwa i wyklu-
czenia dzieci i m odzie y to mniejsze koszty w przysz o ci. Jak dowodzi Coote 
koszty zwi zane z rozpadem rodzin, z ym stanem zdrowia  zycznego i umys o-
wego s  o wiele wy sze ni  wczesna interwencja lub pro  laktyka65. Wykluczenie 
dzieci i m odzie y w sposób szczególny podwa a idee solidarno ci i spójno ci 
spo ecznej oraz poprzez blokowanie osobistych potencja ów ogranicza tak e 
rozwój spo ecze stwa (Ku lepszej jako ci ycia dzieci: 10). W Polsce, w latach 
90. XX wieku cz  badaczy biedy i wykluczenia spo ecznego ywi o przekona-
nie, e z biednych dzieci wyrastaj  biedni doro li. Wydaje si , e obecnie pogl d 
ten mo na z atwo ci  zakwes  onowa , nawet na podstawie danych statystycz-
nych. Polskie dzieci nie s  obecnie en mass w relatywnie z ej sytuacji, jednak ca y 
czas znacz ca ich liczba pozostaje w sytuacji zagro enia bied , wykluczeniem 
spo ecznym czy te  nie ma zagwarantowanych równych szans w dost pie do 
dóbr i us ug. 

Istotne jest przy tym, w jaki sposób my li si  o dzieciach i m odzie y zagro-
onych wykluczeniem. Jaki dyskurs obowi zuje w instytucjach europejskich, 

64 Np. Ku lepszej jako ci ycia europejskich dzieci. Ubóstwo dzieci w Europie, 2013, Eurochild i EAPN, 
s. 9-10; Zalecenie KE Inwestowanie… op. cit.; Hoelscher, 2004 za Ku lepszej jako ci…, s. 9-10.

65 Coote, A., 2012, The Wisdom of Preven  on: Long-term planning, upstream investment and early 
ac  on to prevent harm, Londyn: New Economics Founda  on.
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krajowych, lokalnych? Jakie przek adaj ce si  na konkretne praktyki postawy 
wobec zagro onych wykluczeniem spo ecznym dzieci i m odzie y maj  pracow-
nicy systemów kultury? Badania jako ciowe oraz ekspertyzy66, e Polsce ci gle 
daleko do child mainstreaming i child’s rights mainstreaming jako zasady organizu-
j cej praktyki instytucji pomocowych. 

Podkre li  nale y, e badania z udzia em dzieci i m odzie y rodz  szcze-
gólne problemy metodologiczne i etyczne. W przypadku dzieci zagro onych 
wykluczeniem spo ecznym problemy te staj  si  jeszcze istotniejsze. Niemniej 
jednak, w kontek cie podej cia do praw dziecka oraz orientacji jako ci ycia 
uzna  nale y, e badania, takie jak przeprowadzone w ramach niniejszego pro-
jektu, prowadzone z udzia em dzieci – przy zachowaniu standardów etycznych, 
zw aszcza dotycz cych podmiotowego traktowania respondentów – stwarzaj  
mo liwo  realizacji prawa do partycypacji w yciu spo ecznym oraz do wyra-
ania w asnych opinii i pogl dów. To dzieci staj  si  najlepszym i wiarygodnym 
ród em informacji na temat swojej sytuacji yciowej i to ich wypowiedzi doro li 

powinni bra  pod uwag  projektuj c kolejne rozwi zania polityki spo ecznej. 

66 Tarkowska E., Ubóstwo dzieci w Polsce, ekspertyza dla EAPN Polska, h  p://www.eapn.org.pl/
expert/  les/Ubostwo%20dzieci.pdf; Warzywoda-Kruszy ska i Golczy ska-Grondas, op. cit.; 
Górniak K., Kalbarczyk A., 2013, Ukryty problem – obraz biedy w dyskursie szkolnym, w: Tarkow-
ska E. (red.), 2013, Dyskursy ubóstwa i wykluczenia spo ecznego, Warszawa: Wydawnictwo IFiS 
PAN; Kalbarczyk A., 2013, Wizje biedy i wykluczenia spo ecznego w praktyce polskiego systemu po-
mocy spo ecznej, w: Tarkowska E. (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia spo ecznego, Warszawa: 
Wydawnictwo IFiS PAN; Golczy ska-Grondas 2014, op. cit. 
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4.2.  SZCZEGÓ OWY OPIS KONCEPCJI BADANIA

G ównym celem badania Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z wojewódz-
twa ódzkiego jest diagnoza zjawiska wykluczenia spo ecznego do wiadczanego 
przez dzieci i m odzie  zamieszkuj c  województwo ódzkie. W ramach badania 
dokonana zosta a wszechstronna ocena funkcjonowania nastolatków – uczniów 
szkó  podstawowych oraz rednich mieszkaj cych (kszta c cych si ) na tere-
nie województwa ódzkiego, w tym pochodz cych ze rodowisk nara onych na 
wykluczenie spo eczne. Niniejszy projekt, jego wyniki i rekomendacje pozwol  
poprawi  istniej ce oraz zaplanowa  nowe dzia ania opieku czo-wychowaw-
cze, edukacyjne i pro  laktyczne we wszystkich obszarach istotnych z punktu 
widzenia funkcjonowania dzieci i m odzie y.

Podmiotem niniejszego projektu s  uczniowie VI klas szkó  podstawo-
wych i II klas szkó  rednich z województwa ódzkiego. Ze wzgl du na specy-
 czne potrzeby i sytuacj  spo eczn  oraz kompetencje komunikacyjne uczniów, 

z próby wykluczone zosta y szko y specjalne. By zyska  szersz  perspektyw  
wywiady przeprowadzono równie  z wychowawcami uczniów z oddzia ów obj -
tych badaniem oraz psychologami, którzy zajmuj  si  dzie mi i m odzie .

Do realizacji celu g ównego wykorzystano nast puj ce cele szczegó owe:
1) analiz  zagro enia wykluczeniem spo ecznym dzieci i m odzie y w ramach: 

dost pu do zasobów, uczestnictwa w ró nych sferach ycia spo ecznego 
oraz jako ci ycia, z uwzgl dnieniem nast puj cych wymiarów:
a. warunków ycia,
b. zdrowia, w tym zachowa  ryzykownych,
c. relacji rodzinnych,
d. relacji rówie niczych,
e. szko y,
f. aktywno ci pozaszkolnej,
g. dobrostanu psychicznego;

2) charakterystyk  badanej populacji poprzez zmienne niezale ne:
a. charakterystyk  badanych klas,
b. ocen  statusu spo eczno-ekonomicznego rodziny respondenta, tj.:

sytuacji materialnej rodziny,
sytuacji zawodowej rodziców/opiekunów,
wykszta cenia rodziców/opiekunów,

c. miejsca zamieszkania,
klasy miejscowo ci zamieszkania,
charakterystyki okolicy zamieszkania,



36 Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

d. p ci,
e. wieku,
f. typu szko y;

3) analiz  zale no ci przyczynowo-skutkowych pomi dzy zmiennymi niezale -
nymi a wykluczeniem spo ecznym dzieci i m odzie y;

4) rekomendacje dotycz ce dzia a  pro  laktycznych, edukacyjnych, opieku -
czych, wychowawczych wobec dzieci i m odzie y zagro onych wyklucze-
niem spo ecznym i do wiadczaj cych tego zjawiska.

G ówne pytania, które postawiono w niniejszym projekcie, to:
1. Jaka jest skala zjawiska wykluczenia spo ecznego uczniów z województwa 

ódzkiego?
2. Czym charakteryzuje si  wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y 

w poszczególnych obszarach?
3. Jaka jest g boko  zjawiska wykluczenia spo ecznego uczniów z woje-

wództwa ódzkiego w poszczególnych obszarach?
4. Jakie czynniki w najwi kszym stopniu wp ywaj  na wykluczenie spo eczne 

uczniów (w perspektywie ca o ciowej i poszczególnych obszarów)?
5. Jakie s  najcz ciej wyst puj ce wzory wykluczenia dzieci i m odzie y?
6. W jakich dzia aniach wspieraj cych integracj  spo eczn  uczestnicz  ucznio-

wie z województwa ódzkiego?
7. Jakie dzia ania wobec uczniów zagro onych wykluczeniem spo ecz-

nym s  podejmowane przez instytucje systemu edukacji i inne instytucje 
i organizacje?

8. Jakie s  potrzeby dzia a  wychowawczych, opieku czych, edukacyjnych 
oraz pro  laktycznych na rzecz dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego 
do wiadczaj cych wykluczenia oraz nara onych na wykluczenie spo eczne?
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4.3.  METODY I TECHNIKI BADAWCZE

Aby w pe ni zrealizowa  cele badania i odpowiedzie  na postawione pytania, 
w projekcie zastosowano zasad  triangulacji perspektyw i metod badawczych 
wykorzystuj c metody ilo ciowe i jako ciowe. Przeprowadzono nast puj ce 
badania: analiz  danych zastanych, badanie uczniów ankiet  audytoryjn , pog -
bione wywiady indywidualne z wychowawcami oraz formularz do samodziel-
nego wype nienia dla wychowawców, a tak e pog bione wywiady indywidu-
alne z psychologami.

4.3.1. ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

Równolegle z realizacj  bada  terenowych prowadzona by a tzw. analiza desk 
research, czyli analiza danych zastanych. Pozyskane w ten sposób informacje sta-
nowi  t o i uzupe nienie dla prowadzonego badania i analiz przygotowywanych 
na danych pierwotnych.

Do analizy danych zastanych wykorzystane zosta y dane dost pne w Reje-
strze Szkó  i Placówek O wiatowych i w Systemie Informacji O wiatowej – SIO 
(stan na dzie  30 wrze nia 2017 r. lub wcze niejszy):

typ szko y,
liczba placówek edukacyjnych,
ogólna liczba uczniów,
liczba uczniów w podziale na roczniki i klasy,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 
2016/2017 wg SIO stan na 30.09.2016 r.
Korzystano równie  z danych GUS (np. ogólne dane nt. województwa ódz-

kiego, klasy miejscowo ci).
Do analiz wykorzystano równie  dane udost pnione przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz Regionalne Centrum Polityki Spo ecznej z odzi.

4.3.2. BADANIE W RÓD UCZNIÓW – ANKIETA AUDYTORYJNA

Badaniem ilo ciowym planowano obj  min. 2000 uczniów: 1000 w szko ach 
podstawowych – klasy VI oraz 1000 w szko ach rednich – klasy II. Ostatecznie 
w zbiorze znalaz o si  2011 ankiet: 1005 ze szkó  podstawowych i 1006 ze szkó  
rednich (79 ankiet zosta o usuni tych ze wzgl du na zbyt du  liczb  braków 

danych). Badanie przeprowadzono w 100 oddzia ach klasowych (50 w szko ach 
podstawowych i 50 w szko ach rednich). 
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O peratem losowania by a lista szkó  z bazy SIO (stan na dzie  30.09.2017 r.) 
zawieraj ca informacje o liczbie uczniów oraz liczbie klas w ka dej ze szkó . 

Zastosowano nast puj ce zmienne warstwuj ce (dodatkowo do czone do 
operatu SIO z danych GUS):

wielko  miejscowo ci (wie , miasta do 40 tysi cy mieszka ców, miasta 
powy ej 40 tysi cy mieszka ców, ód );
typ szko y (szko a podstawowa, bran owa szko a I stopnia – poprzednio 
zasadnicza szko a zawodowa, liceum ogólnokszta c ce, technikum). Z typów 
szkó  utworzono grupy: szko y podstawowe oraz szko y rednie.
W pierwszym etapie doboru wylosowano szko y. W ka dej z grup (szko y 

podstawowe oraz szko y rednie) wylosowano po 50 placówek – cznie 100. 
Alokacja próby na poziomie typów szkó  (wewn trz grup) by a proporcjonalna 
do rozk adu populacji. Dobór placówek zrealizowany zosta  przy pomocy sche-
matu systematycznego w warstwach, z elementami uporz dkowanymi wg roz-
k adu terytorialnego (nr TERYT) wewn trz warstw opisanych powy ej, z praw-
dopodobie stwem proporcjonalnym do liczby klas w danej szkole.

Zastosowanie takiego schematu doboru placówek pozwoli o uzyska  
reprezentatywn  i zró nicowan  terytorialnie (schemat systematyczny na ope-
racie uporz dkowanym wg TERYT) prób  szkó .

W drugim etapie doboru podczas rekrutacji szkó  do badania w ka dej 
z wylosowanych szkó  wytypowano jedn  klas . Operatem doboru by a lista 
klas spe niaj cych kryteria badania w danej szkole (wszystkie oddzia y z danego 
rocznika – VI klasy w szko ach podstawowych i II klasy w szko ach rednich). 
Dobór zrealizowany zosta  wed ug schematu prostego, przy pomocy generatora 
liczb losowych.

Badania w szko ach poprzedzone zosta y szczegó owo zaplanowanym 
pilota em. Ankieta audytoryjna dla uczniów w pierwszym etapie zosta a skon-
sultowana przez zespó  projektowy Wykonawcy i Zamawiaj cego oraz psycho-
loga i pedagoga. Zadaniem ekspertów by a ocena, czy pytania i tre ci zawarte 
w ankiecie odpowiadaj  mo liwo ciom poznawczym i kompetencjom respon-
dentów (obj o to m.in. wery  kacj  merytoryczn  s ownictwa czy sformu owa  
pod k tem bezpiecze stwa psychologicznego, dostosowania do poziomu j zy-
kowego odbiorców, wery  kacj  techniczn  konstrukcji ankiety pod k tem przej-
rzysto ci pyta  i sposobu udzielania odpowiedzi).

Wówczas te  podj to decyzj  o konieczno ci przygotowania dwóch wersji 
ankiety: oddzielne kwes  onariusze dla uczniów szkó  podstawowych i uczniów 
szkó  rednich. Z ankiety dla m odszych uczniów usuni to pytania zwi zane 
z inicjacj  seksualn .
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W kolejnym etapie przeprowadzono pilota  ankiety audytoryjnej 
z uczniami w wymiarze indywidualnym i grupowym. Badanie pozwoli o spraw-
dzi , czy pytania by y zrozumia e dla uczniów i odpowiednio sformu owane, czy 
udzielane odpowiedzi by y adekwatne do poszukiwanych informacji, czy ankieta 
wyczerpywa a temat i czy nie zidenty  kowano jakich  braków np. dotycz cych 
mo liwych odpowiedzi. Sprawdzono te  poprawno  zaplanowanej procedury 
badawczej, a tak e czas potrzebny na realizacj  badania. 

Badania w a ciwe odby y si  w dniach 6-22 czerwca 2018 r. W wyloso-
wanych klasach do badania zaproszono wszystkich uczniów obecnych w szkole 
w dniu realizacji badania. Badanie zosta o przeprowadzone w formie audytoryj-
nej przy pomocy papierowych ankiet. Zadaniem ankietera by o wyja nienie celu 
badania, sposobu wype niania ankiet, rozdanie, a nast pnie zebranie wype nio-
nych kwes  onariuszy. Badanie trwa o ok. 45 min.

Nie wszystkie szko y wylosowane do badania zgodzi y si  wzi  w nim 
udzia . W sytuacji odmów zast powano je szko ami wylosowanymi do próby 
rezerwowej. Badanie uda o si  zrealizowa  w 41 szko ach z próby podstawowej 
i 59 szko ach z próby rezerwowej.

4.3.3. BADANIE W RÓD WYCHOWAWCÓW I PSYCHOLOGÓW

Badania z wychowawcami przeprowadzono zarówno metod  ilo ciow , jak 
i jako ciow . Przed badaniem w a ciwym przeprowadzono pilota  narz dzi 
dla wychowawców – formularz do samodzielnego wype nienia oraz scena-
riusz indywidulanego wywiadu pog bionego. Papierowy formularz do samo-
dzielnego wype nienia zosta  przekazany i nast pnie zebrany od wychowaw-
ców wszystkich oddzia ów klasowych poddanych badaniu ankiet  audytoryjn . 
Badanie przeprowadzono w ród 100 wychowawców w czasie realizacji badania 
ilo ciowego z uczniami. W formularzu znalaz y si  pytania dotycz ce badanego 
oddzia u klasowego. Wype nienie go zajmowa o ok. 15 min.

Wychowawców badanych klas zaproszono równie  do badania jako cio-
wego prowadzonego w formie indywidualnych wywiadów pog bionych. Bada-
niem obj to po ow  wychowawców (50 osób), z czego po ow  wywiadów prze-
prowadzono z wychowawcami klas ze szkó  podstawowych i po ow  z wycho-
wawcami klas ze szkó  rednich. Czas trwania takiego wywiadu – to ok. 60 min.

W celu zapewnienia ró norodnych perspektyw badawczych przeprowadzone 
zosta y tak e badania jako ciowe z psychologami. Przeprowadzono trzy indywidu-
alne wywiady pog bione z psychologami z woj. ódzkiego, którzy na co dzie  pra-
cuj  z dzie mi i m odzie  szkoln . Wywiady z psychologami trwa y ok. 60 min.
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4.4.  UWAGI ANALITYCZNE
 

Na etapie analizy przygotowana zosta a waga porz dkuj ca relacje pomi dzy 
badanymi grupami (uczniami VI klas szkó  podstawowych i II klas szkó  rednich). 
Wa enie jest standardow  procedur  s u c  skorygowaniu struktury próby zre-
alizowanej, tak by w jak najwi kszym stopniu odzwierciedla a struktur  popula-
cji. Waga pozwoli a na skorygowanie danych ze wzgl du na typ miejscowo ci 
i typ szko y.

Badaniem obj to uczniów VI klas szkó  podstawowych i II klas szkó  red-
nich, w zwi zku z czym dane w raporcie prezentowane b d  oddzielnie dla 
ka dej z tych grup. Nie znajduje tutaj zastosowania prezentowanie wyników dla 
ogó u badanych, poniewa  wnioskowanie o uczniach z woj. ódzkiego wy cz-
nie na podstawie dwóch badanych roczników nie jest uprawnione. W podobny 
sposób prowadzone s  w ród uczniów badania m.in. ESPAD i prezentowane 
wyniki tych bada . 

W cz ci dotycz cej wyników bada  prezentowane s  tabele i wykresy 
z badania ilo ciowego w ród uczniów oraz cytaty z wywiadów prowadzonych 
w ramach bada  jako ciowych z wychowawcami i psychologami. 

Poni ej znajduje si  podsumowanie skrótów najcz ciej wykorzystywa-
nych w raporcie.

Tabela 1. Skróty wykorzystane w raporcie

Skrót/poj cie Rozwini cie/wyja nienie

BMI Body Mass Index – wska nik masy cia a

BS Bran owa szko a I stopnia

ESPAD Badanie „European School Survey Project on Alcohol and Drugs”

GUS G ówny Urz d Statystyczny

LO Liceum ogólnokszta c ce

PPP Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

PWD Placówka Wsparcia Dziennego

SP Szko a podstawowa

T Technikum

vlog Video Blog: blog prowadzony przy pomocy  lmów 
mul  medialnych udost pnianych online

vs versus - ac. kontra

ród o: Opracowanie w asne.
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Analiza danych ilo ciowych
Dane z ankiet papierowych zosta y przeniesione do formatu cyfrowego. W tym 
celu PBS wykorzystuje specjalny program umo liwiaj cy wprowadzanie ankiet 
w sposób zapewniaj cy kontrol  wprowadzanych danych i minimalizuje ryzyko 
pope nienia b du (np. poprzez odpowiednie przygotowane  ltry i maski kontro-
lne). Dane z ankiet papierowych zosta y przeniesione do zbiorów w formie pliku 
*.sav (format danych SPSS) oraz *.dat, czyli danych zorganizowanych w zmienne 
i obserwacje. 

Po przygotowaniu zbiorów danych z bada  ilo ciowych przeprowadzono 
analiz  i interpretacj  zebranego materia u (m.in. czyszczenie zbiorów danych, 
kodowanie pyta  otwartych i pó otwartych, przygotowanie zmiennych do 
analiz). Do analizy zebranego materia u wykorzystano programy SPSS, LISREL 
oraz MS Excel.

W projekcie wykorzystano zarówno podstawowe, jak te  zaawansowane 
metody analizy danych. Wi kszo  pyta  zawartych w ankietach (audytoryjnej 
i formularzu dla wychowawców) mia a charakter zamkni ty, dlatego punktem 
wyj cia analizy danych by o zapoznanie si  z cz sto ci  wyst powania poszcze-
gólnych wariantów badanej zmiennej (lub zmiennych), czyli z rozk adem cz sto-
ci tej zmiennej (zmiennych). Efektem analizy rozk adu cz sto ci by o mi dzy 

innymi uj cie danych w kategorie i wskazanie liczby obserwacji w obr bie ka dej 
kategorii. Pro  le kategorii badanych zosta y opisane m.in. za pomoc  procentów 
czy rednich, a nast pnie porównane. 

W badaniach spo ecznych powszechnie stosowan  technik  analizy danych 
jest analiza zale no ci w uj ciu tabelarycznym zmiennych nominalnych lub 
porz dkowych. Podstawowym celem badawczym by o w tym kontek cie usta-
lenie zwi zku pomi dzy zmiennymi w skonstruowanych tabelach krzy owych, 
zwanych równie  tabelami kontyngencji lub tabelami dwu- i wielodzielczymi. 
Pro  le kategorii badanych respondentów zosta y opisane za pomoc  procentów 
i porównane. Analiza pro  li procentowych jest podstaw  opisu tabeli krzy owej. 

Klasyczna statystyka opisowa pozwala opisa  badane zjawisko. Badanie 
zale no ci mi dzy zmiennymi i ró nic mi dzy grupami pozwala na bardziej szcze-
gó owy opis i g bsze poznanie zachodz cych w badanej materii relacji. 

W przypadku zaawansowanych analiz analitycy PBS zbudowali indeksy 
syntetyczne wykorzystuj ce analiz  rzetelno ci, analiz  czynnikow , analiz  
wariancji i regresj  liniow . Na bazie tych analiz przeprowadzono procedur  seg-
mentacj  uczniów.
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1. Analiza czynnikowa
Analiza czynnikowa by a punktem wyj cia do dalszych analiz zaawansowanych. 
Umo liwia ona poznanie struktury problemu wykluczenia dzieci i m odzie y. 
Analiza ta ma dwa cele:

redukcj  relatywnie du ej liczby pozycji testowych do mniejszej liczby 
czynników (wymiarów),
wery  kacj  (potwierdzenie) wcze niej postulowanych czynników.
Analiza u atwia my lenie o przedmiocie badania poprzez stworzenie spój-

nych konstruktów/obszarów (mo e potwierdzi  poprawno  przypisania aspek-
tów do poszczególnych czynników) oraz znacznie skraca list  zmiennych do 
kilku uogólnionych czynników.

Tak stworzone czynniki pozwalaj  na uj cie ich w modelu regresji/SEM, 
dzi ki czemu t umaczona zmienna zale na b dzie mog a by  opisana indeksem, 
a nie tylko pozycj  testow . 

Jako punkt wyj cia analiz statystycznych przyj to hipotezy zgodnie z teo-
retycznymi konstruktami przedstawionymi w OPZ. Jednocze nie podj to mery-
toryczn  ocen  kierunku odpowiedzi zmiennych. Na tej podstawie, poprzez 
odwrócenie skal, przygotowano nowe zmienne o skali zgodnej z pozosta ymi 
zmiennymi uj tymi w czynnikach, tak by by y one atwe w interpretacji. Kolej-
nym krokiem by a analiza tre ci pyta  i odpowiedzi 287 zmiennych. Wyselekcjo-
nowano 150 zmiennych, potencjalnie pozwalaj cych na wy onienie czynników, 
w rozumieniu psychometrycznym. Tak przygotowane zmienne zosta y spraw-
dzone i przeanalizowane pod wzgl dem istniej cych zale no ci mi dzy nimi, 
gdy  dopiero wyst powanie korelacji pozwala na tworzenie spójnych, rzetel-
nych wska ników. Okazuje si , e wspó czynniki korelacji dla wielu zmiennych 
s  nieistotne, co w konsekwencji utrudnia zbudowanie konstruktów bazuj cych 
na wielu zmiennych i przeprowadzeniu tylko analizy rzetelno ci. 

Bazuj c na stworzonym modelu teoretycznym na podstawie analizy czyn-
nikowej wy oniono 31 czynników, ujmuj cych cznie 128 pyta . Pozosta e 22 
pytania z puli 150 zmiennych mia y zbyt niskie adunki czynnikowe, by mog y 
z pozosta ymi przypisanymi zmiennymi tworzy  spójny czynnik. Z uwagi na 
znaczny rozmiar bazy zmiennych do modelowania analiz  czynnikow , wy o-
niono dwa podzbiory zmiennych, na których zosta y przeprowadzone analizy. 
Dopasowanie przej tych modeli czynnikowych by o na zadowalaj cym pozio-
mie. Warto ci statystyki RMSA<=0,05. 
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Tabela 2. Czynniki wy onione w trakcie analiz

Czynnik Tre  pyta /stwierdze
1 wyposa enie 

mieszkania
Czy w Twoim mieszkaniu/domu: 
jest wanna lub prysznic,
jest ubikacja,
jest bie ca ciep a woda,
jest ciep o nawet zim ?

2 jako  
mieszkania

Czy w Twoim mieszkaniu/domu:
ciany, pod ogi, su  t s  wilgotne,

jest widno, jest wystarczaj co du o wiat a,
jest zbyt ciasno, brakuje miejsca?
Czy w okolicy Twojego domu, na Twoim osiedlu jest tak g o no, 
e ha as jest nawet w domu/mieszkaniu?

3 bezpieczna 
okolica

Czy w okolicy Twojego domu, na Twoim osiedlu: 
czujesz si  bezpiecznie sp dzaj c czas na dworze,
czujesz si  bezpiecznie wracaj c do domu (np. ze szko y),
ludzie s  przyja ni?

4 otoczenie – 
pozytywne

Czy w okolicy Twojego domu, na Twoim osiedlu: 
jest trawnik, plac zabaw (miejsce, gdzie mo esz posiedzie , 
sp dzi  czas z rówie nikami),
jest boisko, skatepark, basen i/lub inne miejsca, gdzie mo esz 
sp dzi  czas „na sportowo”,
masz du o kolegów i kole anek?

5 otoczenie – 
negatywne

Czy w okolicy Twojego domu, na Twoim osiedlu: 
chodniki, ulice s  zniszczone,
le y du o mieci, odpadków na podwórkach/ulicach,
s  zaniedbane domy lub inne budynki,
widujesz ludzi, których si  obawiasz/boisz?

6 w asne 
pieni dze

Jak cz sto przez to, e brakuje Ci pieni dzy nie mo esz: 
kupi  sobie tego, czego potrzebujesz,
kupi  sobie tego, co by  chcia ,
robi  czego  z kolegami/kole ankami (np. wyj  na lody, pizz , 
do kina itp.)?

7 relacje 
domowe

Lubi  sp dza  czas z Mam /opiekunk .
Mog  otwarcie porozmawia  z rodzicami/opiekunami/ 
wychowawcami o moich problemach.
W mojej rodzinie du o ze sob  rozmawiamy.
W naszej rodzinie mamy czas dla siebie nawzajem.
Kiedy potrzebuj , mog  poprosi  rodziców/opiekunów/ 
wychowawców o pomoc.
W mojej rodzinie jest wa ne, aby ka dy wyrazi  swoje zdanie.
W domu czuj  si  bezpiecznie.
Lubi  sp dza  czas z Tat /opiekunem.
Rodzice/opiekunowie/wychowawcy traktuj  mnie 
sprawiedliwie.
Lubi  by  w domu.

8 relacje 
rówie nicze

Mog  liczy  na moich kolegów/moje kole anki, kiedy co  idzie 
nie tak.
Moi koledzy/kole anki staraj  si  mi pomaga , kiedy tego 
potrzebuj .
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Czynnik Tre  pyta /stwierdze
Koledzy/kole anki lubi  mnie /akceptuj  mnie takim, jakim 
jestem.
Lubi  sp dza  czas z kolegami /kole ankami po szkole.
Mam prawdziwego przyjaciela/prawdziwych przyjació .
Koledzy/kole anki z klasy akceptuj  mnie takim, jakim jestem.
Mam wielu kolegów/wiele kole anek w szkole.

9 negatywne 
relacje 
z rówie nikami

Cz sto k óc  si  z kolegami/kole ankami.
Koledzy/kole anki z klasy dokuczaj  mi.

10 zdrowie Jak oceniasz swoje zdrowie?
Jak cz sto mia a/e  problem w ci gu ostatniego roku 
z nast puj cymi dolegliwo ciami:
ból brzucha,
ból pleców,
problemy z zasypianiem,
ból g owy,
brak energii?

11 choroby Jak cz sto mia a/e  problem w ci gu ostatniego roku 
z nast puj cymi chorobami:
przezi bienie, grypa,
zapalenie oskrzeli, p uc,
angina?

12 aktywno  
 zyczna

Czy regularnie bierzesz udzia  w zaj ciach organizowanych przez 
klub sportowy/o rodek sportu? 
Czy w tym roku szkolnym uczestniczy e /a  w zaj ciach 
sportowych organizowanych przez szko  po lekcjach?

13 u ywki Czy kiedykolwiek: 
pali e /a  papierosy,
u ywa e /a  dopalaczy,
u ywa e /a  innych narkotyków,
pi e /a  alkohol
pali e /a  marihuan /haszysz?
Czy podj e /podj a  wspó ycie seksualne?

14 agresja Czy kiedykolwiek zosta e /a  pobity/a?
Czy w tym semestrze zosta e /a  pobity/a?
Czy w tym semestrze kogo  pobi e /a ?
Czy kiedykolwiek kogo  pobi e /a ?

15 zachowania 
ryzykowne 
zwi zane 
z jazd  
samochodem

Czy kiedykolwiek:
jecha e /a  autem, w którym by o wi cej osób ni  powinno,
prowadzi e /a  samochód/motocykl bez uprawnie ,
jad c samochodem z rówie nikami czu e /a , e to jest 
niebezpieczne (np. ze wzgl du na zachowanie kierowcy jak 
i pasa erów),
jecha e /a  autem, które prowadzi /a rówie nik/czka pod 
wp ywem alkoholu/narkotyków?

16 Internet Je li chodzi o korzystanie z Internetu, czy zdarza si , e:
ok amujesz cz onków rodziny, nauczyciela, czy inne osoby aby 
ukry , jak bardzo jeste  zaj ty/a Internetem,
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Czynnik Tre  pyta /stwierdze
je li jeste  zmuszony/a sko czy  korzystanie z Internetu jeste  
zdenerwowany/a,
odrabiaj c lekcje, jedz c posi ek, nie mo esz si  ju  doczeka  
kiedy zaczniesz korzysta  z Internetu,
korzysta e / a  z Internetu d u ej ni  pierwotnie zamierza e /
a ?

17 gry 
komputerowe

Je li chodzi o gry czy zdarza si , e:
gry komputerowe s  dla Ciebie sposobem na popraw  humoru,
grasz d u ej ni  pierwotnie zamierza e / a ,
odrabiaj c lekcje, jedz c posi ek, nie mo esz si  ju  doczeka  
kiedy zaczniesz gra  na komputerze,
je li jeste  zmuszony/a sko czy  gr  jeste  zdenerwowany/a,
ok amujesz cz onków rodziny, nauczyciela, czy inne osoby aby 
ukry , jak bardzo jeste  zaj ty/a grami komputerowymi?

18 cyberprzemoc Jak cz sto zdarzy o si , e:
kto  umie ci  w Internecie bez Twojej zgody zdj cia, których nie 
chcia by /chcia aby , eby kto  ogl da ,
kto  wysy a  ci wiadomo ci na czacie, robi  wpisy np. na 
Facebooku, snapchacie, innych forach, wysy a  smsy lub e-maile 
sprawiaj ce Ci przykro , denerwuj ce Ci ,
kto  kontaktowa  si  z Tob  kto , kogo nie znasz wysy a /a Ci 
wiadomo ci na czacie, robi /a wpisy np. na Facebooku, 
wysy a /a smsy lub e-maile?

19 nastawienie do 
szko y

Czy lubisz chodzi  do szko y?
Czy uwa asz, e oceny, które dostajesz s  sprawiedliwe?
Ch tnie chodz  do szko y.
Nauczyciele nastawieni s  do mnie przyja nie.
W szkole czuj  si  bezpiecznie.
Nie jestem lubiana/y przez nauczycieli.

20 nauka w szkole Czy w tym roku szkolnym: 
uczestniczy e /a  w zaj ciach artystycznych (muzycznych, 
plastycznych) organizowanych przez szko  po lekcjach,
uczestniczy e /a  w kó ku zainteresowa /przedmiotowym,
wyst powa e /a  na akademiach/przedstawieniach,
bra e /a  udzia  w konkursie przedmiotowym?

21 wydarzenia 
kulturalne 
w szkole

Czy w tym roku szkolnym uczestniczy e /a : 
w wyj ciu do kina/teatru, 
w wycieczce szkolnej (je li w tym roku szkolnym nie by o 
wycieczki, to czy w poprzednim roku szkolnym bra a /bra e  
udzia )?

22 zaj cia 
dodatkowe

Czy w tym roku szkolnym: 
korzysta e /a  z korepetycji po szkole,
korzysta e /a  z dodatkowych lekcji j zyka obcego po szkole?

23 pomoc szkolna Czy w tym roku szkolnym: 
bra e /a  udzia  w indywidualnym spotkaniu z pedagogiem 
szkolnym,
bra e /a  udzia  w indywidualnym spotkaniu z psychologiem 
w szkole?
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Czynnik Tre  pyta /stwierdze
24 Wyjazdy Ile razy w ci gu ostatniego roku:

wyjecha e  na wyjazd wakacyjny (zim /latem) z rodzin  
w Polsce, 
wyjecha e  z rodzin  na weekend (poza miejsce zamieszkania), 
eby zobaczy  ciekawe miejsca?

25 uczestnictwo Czy regularnie bierzesz udzia  w zaj ciach organizowanych 
przez: par   polityczn , wietlic  rodowiskow  (po szkole)
szko  muzyczn /ognisko muzyczne, harcerstwo, dom kultury/
klub osiedlowy, Ochotnicz  Stra  Po arn , zespó  taneczny, 
muzyczny, chór, grup  religijn , para  , ko ció ?

26 kultura poza 
szko

Jak cz sto w ci gu ostatniego roku: 
by e /a  w teatrze,
by e /a  w muzeum, galerii, na wystawie?

27 czytelnictwo Jak cz sto w ci gu ostatniego roku: 
przeczyta e /a  ksi k  dla przyjemno ci,
korzysta e /a  z biblioteki innej ni  szkolna?

28 emocje 
pozytywne

Jest wiele sytuacji, w których jestem dumny/a z siebie.
Jestem z siebie zadowolony/a.
Cz sto odnosz  sukcesy.
S  rzeczy, w których jestem wietny/a (np. w sporcie, piewaniu, 
malowaniu, nauce….).
Mia e /a  dobry humor.
Czu e /a  rado .
Czu e /a  si  wyluzowany/a, odpr ony/a.
Podoba mi si  to, jak wygl dam.
Jestem szcz liwy/a.

29 emocje 
negatywne

By o Ci smutno.
Mia e /a  z y humor.
Chcia o Ci si  p aka .
By e /a  zdenerwowany/a.
Odczuwa e /a  bardzo siln  z o .
Czu e /a  si  samotny/a.
Ba e /a  si  czego /kogo .

30 wygl d 
zewn trzny

Cz sto martwi  si  o to, jak wygl dam.
Cz sto my l , e chcia bym/chcia abym wygl da  inaczej.
Czuj  si  gorszy/a od innych.

31 k opoty Sprawiam k opoty w szkole.
Sprawiam k opoty w domu.

ród o: Opracowanie w asne.

Przedstawion  list  31 czynników stworzono jako rednie z pyta  je two-
rz cych. Do badania korelacji mi dzy czynnikami wykorzystano wspó czynnik 
korelacji liniowej Pearsona, który pozwoli  na okre lenie poziomu zale no ci. 
Informacj  na temat korelacji mi dzy poszczególnymi czynnikami uwzgl dniono 
w rozdziale Wykluczenie – skala zjawiska.
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2. Budowa indeksów syntetycznych wykorzystuj cych analiz  rzetelno ci
Przy pomocy analizy rzetelno ci tworzone by y wska niki – indeksy syntetyczne. 

Do szacowania rzetelno ci wykorzystano alfa Crombacha, która pozwala 
oceni  spójno  pozycji wchodz cych w sk ad wska nika. Celem tej analizy jest 
wery  kacja rzetelno ci tworzonych indeksów, pozwalaj ca oceni  na ile wcho-
dz ce w sk ad wska nika pytania tworz  ten sam konstrukt teoretyczny. 

W celu dalszych analiz, z uwagi na ró ne skale czynników, zosta y stwo-
rzone wystandaryzowane odpowiedniki. Na tak przygotowanych, pogrupowa-
nych tre ciowo czynnikach wyliczono miar  alfy Crombacha. W wyniku analizy 
otrzymanych warto ci tylko skal  dobrostanu psychicznego mo na uzna  za 
jedynie spójny, „nadrz dny” wska nik. Oznacza to, e jego sk adowe s  spójne, 
dotycz  konkretnego obszaru i badaj  go. Pozosta e wska niki nie osi gaj  opty-
malnego poziomu (0,7), przy czym dosy  wysoki jest te  wska nik rzetelno ci 
(mi dzy 0,5 a 0,7) dla nast puj cych indeksów: relacje spo eczne, warunki ycia 
i zachowania ryzykowne.

Tabela 3. Wska niki wy onione w trakcie analiz.

Skala Wspó czynnik 
Alfa Crombacha

Liczba 
pozycji

Tre  standaryzowanych pozycji/
czynników

dobrostan 
psychiczny 0,739 3 emocje negatywne, emocje pozytywne, 

wygl d zewn trzny

zachowania 
ryzykowne 0,675 6

uzale nienie od gier komputerowych, 
u ywki, zachowania ryzykowne 
zwi zane z jazd  samochodem, agresja, 
Internet, cyberprzemoc

relacje 
spo eczne 0,581 4

relacje domowe, negatywne relacje 
z rówie nikami, k opoty, relacje 
rówie nicze

warunki ycia 0,565 6
wyposa enie mieszkania, w asne 
pieni dze, otoczenie negatywne, 
otoczenie pozytywne, jako  
mieszkania, bezpieczna okolica

aktywno  
pozaszkolna 0,475 5

uczestnictwo, kultura pozaszkolna, 
aktywno   zyczna, czytelnictwo, 
wyjazdy

Zdrowie 0,414 4

zdrowie, choroby, Czy, bior c pod 
uwag  Twoje zdrowie, mo esz robi  
podobne rzeczy, jak Twoi rówie nicy? 
Czy chorujesz na sta e na jak  
chorob ?

Szko a 0,316 5
nastawienie do szko y, nauka w szkole, 
pomoc szkolna, zaj cia dodatkowe, 
wydarzenia kulturalne w szkole

ród o: Opracowanie w asne.
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3. Regresja liniowa
Podczas pracy analitycznej wykorzystano równie  regresj  liniow . Zak ada 
ona, e zale no  pomi dzy zmienn  obja nian  a obja niaj ca jest zale no ci  
liniow . Je eli jedna warto  wzrasta to druga wzrasta (dodatnia korelacja) lub 
spada (korelacja ujemna). W regresji liniowej zak ada si , e wzrostowi jednej 
zmiennej (predyktor, predyktory) towarzyszy wzrost lub spadek na drugiej zmien-
nej. Si a zwi zku mi dzy predyktorami wyra onymi w postaci kombinacji linio-
wej a zmienn  zale n  b dzie opisana wspó czynnikiem determinacji. Pozwala 
on okre li  na ile uj te w modelu zmienne t umacz  badane zjawisko. Wyzna-
czenie regresji liniowej s u y wery  kacji stawianych hipotez i poznaniu zale -
no ci przyczynowo-skutkowej pomi dzy zmiennymi niezale nymi a zale nymi. 

W ramach badania przeprowadzono analiz  regresji, gdzie próbowano za 
pomoc  wypracowanych czynników oraz kilku niezale nych pyta  (np. ocena 
sytuacji  nansowej – Jak s dzisz, czy Twoja rodzina, w porównaniu z rodzi-
nami Twoich kolegów z klasy, jest biedna – bogata?; martwienie si  o sytuacj  
 nansow  – Jak cz sto martwisz si  tym, e Twojej rodzinie brakuje pieni dzy?) 

wyja ni , co mo e mie  zwi zek z zadowoleniem z ycia badanych nastolatków. 
cznie uwzgl dniono 33 predyktory (czynniki + pytania niezale ne). Wyniki tej 

analizy przedstawiono w rozdziale Wykluczenie – skala zjawiska.

4. Analiza wariancji
Celem analizy wariancji jest zbadanie zale no ci mi dzy obiektami, poprzez test 
ró nicy w rednich. Zazwyczaj wykorzystywany w tym celu jest Test t Studenta 
– w przypadku, gdy zmienna niezale na jest dwukatergorialna albo jednoczynni-
kowa ANOVA – w przypadku, gdy zmienna zale na ma wi cej ni  dwie kategorie.

Mo na równie  analizowa  czynniki, których pomiary s  powtarzane 
w czasie, na przyk ad w celu zbadania wp ywu wdro onej interwencji na wyniki 
respondentów.

Analiza pozwoli sprawdzi , czy zde  niowane grupy dzieci np. ze wzgl du 
na wiek, status rodziny, miejsce zamieszkania itp. ró ni  si  istotnie statystycz-
nie ze wzgl du na wybrane cechy. Za pomoc  testów post hoc mo liwe jest okre-
lenie mi dzy jakimi grupami jest ró nica w rednich poziomach warto ci. 

Analiza dotyczy zmiennych obserwowanych w populacji istotnych dla 
efektu interwencji. W przypadku analizy wp ywu kilku czynników na badany 
obiekt, mo na uwzgl dni  interakcj  mi dzy czynnikami obja niaj cymi.

W niniejszym projekcie przeprowadzono analiz  wariancji z wykorzy-
staniem Testu t Studenta, co pomog o sprawdzi , mi dzy którymi czynnikami 
wyst puj  ró nice ze wzgl du na wiek badanych (wiek rozumiany jest tutaj jako 
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klasa, do której chodz  badani: uczniowie klasy VI szko y podstawowej i ucznio-
wie klasy II szko y redniej).

5.  Analiza segmentacyjna
Opracowanie zjawiska wykluczenia bazuje na z o onych wzorcach zachowa , 
sytuacji yciowej oraz wielu innych czynnikach. Tworz c wszelkie mo liwe 
kombinacje bazuj ce na interesuj cych nas czynnikach otrzymaliby my bardzo 
du o pro  li (np. tylko 6 czynników po dwie kategorie daje nam 64 kombinacje). 
Zapewne liczba interesuj cych pro  li, tj. de  niuj cych zjawisko wykluczenia, 
by aby znacznie mniejsza, niemniej jednak i tak liczna oraz trudna analitycznie. 
W celu wy onienia efektywnej i statystycznie uzasadnionej liczby pro  li – seg-
mentów, wykorzystano analiz  klas latentnych (latent class model). W porówna-
niu do innych technik segmentuj cych pozwala ona na analiz  zmiennych na 
ro nych skalach. Na celu ma po czenie obserwacji (uczniów) w podgrupy naj-
bardziej do siebie zbli one pod wzgl dem uj tych w modelu zmiennych na pod-
stawie wydzielonych kategorii. 

Pierwszym krokiem by o tworzenie kategorii w ramach ka dego z czynni-
ków, tak by oddawa y zagregowan  skal  tworz cych je pyta . Na tej podstawie 
kategorialnych czynników zbudowano pierwsz  prób  segmentów. Wst pna 
analiza wykaza a, e cz  zmiennych efektywnie nie wspó tworzy pro  li, 
a tak e merytorycznie nie jest krytyczna. Po mody  kacji zestawu zmiennych 
segmentuj cych otrzymano  nalnie pi  segmentów o ró nej wielko ci, z czego 
najmniejszy reprezentuje grup  uczniów najbardziej zagro onych wykluczeniem 
spo ecznym.

Anal iza danych jako ciowych
Po przeprowadzeniu wywiadów w ramach bada  jako ciowych, na podstawie 
nagra , przygotowane zosta y transkrypcje. Dzi ki temu mo liwa by a analiza 
zebranego materia u. 

Na podstawie wypowiedzi respondentów badacze starali si  znale  
powtarzaj ce si  opinie i wyodr bni  pewne wzorce wypowiedzi. Klasy  kacja 
bazowa a na wspólnych cechach respondentów – przede wszystkim wielko ci 
miejscowo ci i typie szko y. Wa ne by o tak e wskazanie wyró niaj cych si  
opinii, informacji o dobrych praktykach, nietypowych sytuacjach czy propono-
wanych rozwi zaniach. Podczas analizy tych danych trzeba pami ta , e nie s  
to badania reprezentatywne, a celem badania jako ciowego by o rozwini cie 
i pog bienie informacji uzyskanych w badaniu ilo ciowym. Wywiady te pomo-
g y w przedstawieniu badanego problemu z innych perspektyw. Dlatego te  za 
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ka dym razem trzeba mie  wiadomo , e bazujemy na wypowiedziach wycho-
wawców oraz psychologów i nie mo emy tych wypowiedzi generalizowa . 

Za ka dym razem kiedy informacja pochodzi z badania jako ciowego, 
zosta o to zaznaczone. W tre ci raportu wykorzystano cytaty z wywiadów, które 
wyró niono mniejsz  czcionk  i kursyw .
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5.  ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

W niniejszym rozdziale prezentowany jest kontekst ogólny warunków, 
w jakich yj  osoby b d ce z centrum zainteresowania projektu – czyli 

dzieci i m odzie  w wieku szkolnym. Przedstawione s  przede wszystkim 
dost pne dane statystyczne istotne dla okre lenia/zdiagnozowania zagro e-
nia wykluczeniem spo ecznym ze wzgl du na zasoby, uczestnictwo lub jako  
ycia. Dane dotycz  sytuacji materialnej oraz warunków ycia gospodarstw 

domowych w województwie ódzkim, pobieranych przez nie wiadcze  socjal-
nych, a tak e sytuacji m odzie y zagro onej wykluczeniem czy niedostosowa-
niem spo ecznym, ze wzgl du na z  sytuacj  materialn , niepe nosprawno ci 
lub trudno ci w nauce. W rozdziale opisano równie  dost pne formy pomocy 
i zasi g wsparcia kierowanego do dzieci i m odzie y oraz ich rodzin w woje-
wództwie. Podstaw  do opracowania stanowi y dokumenty, ustawy oraz 
zestawienia statystyczne instytucji publicznych, a tak e wyniki innych bada  
naukowych. Lista wykorzystanych róde  stanowi aneks do raportu.

5.1.  CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ÓDZKIEGO

ódzkie jest centralnie po o onym województwem w Polsce. Jego g ównym 
o rodkiem jest miasto ód . Obecnie jego granice administracyjne obej-
muj  21 powiatów oraz 3 miasta na prawach powiatu. cznie jest to ponad 
18 218,95 km², czyli prawie 6% powierzchni kraju67. Daje to województwu 
dziewi t  lokat  pod tym wzgl dem w kraju. Wspó czesny kszta t regionu 
powsta  w wyniku ustaw reformuj cych podzia  terytorialny kraju od 1999 
roku, przede wszystkim Ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu 
zasadniczego trójstopniowego podzia u terytorialnego pa stwa, przypisuj -
cej konkretne gminy do nowoutworzonych województw. Na jej mocy miasto 
ód  zachowa o status stolicy województwa, jednak utraci y go miasta 

wch oni te przez nowe województwo ódzkie: Piotrków Trybunalski, Sieradz 
i Skierniewice.

67  Statystyczne Vademecum Samorz dowca. Portret województwa 2017. Urz d Statystyczny 
w odzi.
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W 2017 roku ludno  województwa liczy a niemal 2,5 miliona osób, sta-
nowi c 6% ogó u polskiego spo ecze stwa68. Pod tym wzgl dem jest to szóste 
województwo w Polsce. Mieszka cy zaludniaj  obszar ódzkiego nieco g ciej 
ni  w innych regionach. Wska nik g sto ci zaludnienia klasy  kuje województwo 
ódzkie na pi tym miejscu w ród województw i wynosi 136 os./km2, podczas 

gdy ogó em w Polsce to 123 os./km2. Wspó czynnik urbanizacji w województwie 
jest równie  nieco wy szy ni  w kraju, w 2017 roku wynosi  63%, podczas gdy 
w Polsce by o to 60%. Jest to siódme miejsce pod wzgl dem udzia u liczby ludno-
ci zamieszkuj cej w miastach. 

ódzkie by o jednym z dziewi ciu województw, w których w roku 2017 
odnotowano ujemny przyrost naturalny (ró nica pomi dzy liczb  urodze  ywych 
i liczb  zgonów na 1000 mieszka ców: - 3,0) i wska nik ten jednocze nie by  naj-
ni szy w ród wszystkich województw69. Wed ug prognozy ludno ciowej G ów-
nego Urz du Statystycznego, opracowanej w 2014 roku i opartej o wyniki Naro-
dowego Spisu Powszechnego 2011, województwo b dzie nadal do wiadcza  
depopulacji. Wed ug udost pnionych danych, w 2050 roku populacja wojewódz-
twa spadnie o 28% w porównaniu do roku 2019 i b dzie liczy  mniej ni  2 miliony 
osób70. Bior c pod uwag  krótsz  perspektyw , do 2020 roku populacja woje-
wództwa zmniejszy si  o 0,5% w stosunku do 2019 roku oraz o 1% w stosunku do 
2018 roku.  Depopulacja dotyczy tak e m odzie y w grupie wiekowej 7-12 lat oraz 
16-18 lat, w 2020 roku spadki wobec bie cego roku (2018 r.) wynios  odpowied-
nio 2% i 3%. Jedynie w grupie 13-15 latków przewidziano wzrost o 6%.

Tabela 4. Prognoza liczby ludno ci w województwie ódzkim ogó em oraz w wybranych 
grupach wiekowych w województwie w latach 2019-2050.

2019 r. 2020 r. 2025 r. 2030 r. 2035 r. 2040 r. 2045 r. 2050 r.
ódzkie 2 445 599 2 434 078 2 373 697 2 306 378 2 231 642 2 153 010 2 074 920 1 999 131

7-12 lat 149 239 146 636 126 031 119 001 108 531 99 657 95 691 94 337

13-15 lat 67 614 69 828 72 554 62 219 59 081 53 525 49 292 47 583

16-18 lat 65 097 64 944 76 157 66 524 61 043 56 915 51 482 48 311

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. Dost p 19.06.2018 r.

Oprócz ruchu naturalnego, który zaprezentowano przy pomocy warto-
ci przyrostu naturalnego, jednym z powodów wyludniania si  województwa 

s  migracje krajowe oraz zagraniczne. Ze wzgl du na swoje centralne po o e-
nie ódzkie s siaduje z sze cioma innymi województwami. Najwi cej ludno ci 

68  Biuletyn statystyczny województwa ódzkiego. I kwarta  2018. Urz d Statystyczny w odzi.

69 GUS, Bank Danych Lokalnych, dost p: 30.08.2018 r.

70 GUS,  Bank Danych Lokalnych, dost p: 19.06.2018 r.
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odp ywa do Mazowieckiego (w 2017 roku by o to 2 281 zarejestrowanych 
przez GUS migracji). Na drugim miejscu znalaz o si  województwo dolno l skie, 
na trzecim wielkopolskie (odpowiednio 741 oraz 666). Chocia  bilans migracji 
jest ujemny, to do województwa ódzkiego nap ywaj  w mniejszej w stosunku 
do odp ywu skali mieszka cy innych województw. Najwi cej osób przyby o do 
ódzkiego z województw: mazowieckiego (1 029), l skiego (672) oraz wielko-

polskiego (601). 
Saldo migracji zagranicznych wskazuje na nik y wp yw tego zjawiska na 

wyludnianie si  województwa ódzkiego. W 2017 roku GUS zarejestrowa  
wi cej imigracji ni  odp ywu osób, jednak warto  salda jest relatywnie ma a 
– 172 osoby, daje to województwu trzeci  lokat  od ko ca na dziesi  woje-
wództw, które odnotowa y ogólnie dodatnie saldo migracji zagranicznych71.

Rysunek 2. Migracje mi dzywojewódzkie mieszka ców województwa ódzkiego w 2017 
roku (top3).

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

5.2.  SYTUACJA EKONOMICZNA I WARUNKI YCIA

Warunki i jako  ycia w poszczególnych regionach i województwach kraju 
jest systematycznie monitorowana w Badaniu spójno ci spo ecznej prowadzo-
nym przez G ówny Urz d Statystyczny. Wyniki tego badania obejmuj  dost p 
do zasobów  nansowych, materialnych, jak i do kapita u spo ecznego, jakim s  
np. relacje s siedzkie czy stowarzyszeniowe w poszczególnych województwach. 

71  GUS, Bank Danych Lokalnych, dost p: 19.06.2018 r.
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Ostatnie w stosunku do momentu sporz dzenia niniejszego raportu dane 
zosta y zebrane w 2015 roku72. Wynika z nich, e województwo ódzkie by o 
jednym z pi ciu, w których ogóln  sytuacj  materialn  mo na okre li  jako rela-
tywnie gorsz  ze wzgl du na ponadprzeci tne warto ci wska ników ubóstwa73. 
Pozosta e województwa o podobnym poziomie materialnym to lubelskie, wi -
tokrzyskie, warmi sko-mazurskie i zachodniopomorskie. 

5.2.1. ZASOBY FINANSOWE I MATERIALNE

Bior c pod uwag  zasi g niedostatków w zasobach, województwa Polski prze-
analizowano w Badaniu spójno ci spo ecznej pod wzgl dem ubóstwa: dochodo-
wego, warunków ycia oraz braku równowagi bud etowej. W przypadku pierw-
szej kategorii, czyli miary zasi gu ubóstwa poni ej przyj tego progu dochodów 
(60% mediany dochodu ekwiwalentnego), województwo ódzkie nie wyró ni o 
si  ani pozytywnie, ani negatywnie. W regionie centralnym ogólnie wska nik ten 
przyj  warto  poni ej redniej krajowej (ubóstwo dochodowe w regionie cen-
tralnym dotyczy o tylko 12% gospodarstw). W przypadku pozosta ych dwóch 
wska ników w województwie ódzkim odnotowano warto ci powy ej redniej 
krajowej wskazuj c na znaczny zasi g ubóstwa danego rodzaju. 

Ubóstwo warunków do ycia w rozumieniu autorów badania jest odczu-
waniem przez gospodarstwo co najmniej 10 z 30 braków zwi zanych z miesz-
kaniem, sanitariatem, instalacjami grzewczymi, wodnymi itp. lub brakiem zaspo-
kojenia potrzeb konsumpcyjnych typu wyposa enie, ywno , us ugi czy roz-
rywka74. Wska nik braku równowagi bud etowej oznacza odczuwanie co naj-
mniej 4 z 7 wska ników „nieradzenia sobie z bud etem”, np. d ugi i zaleg o ci, 
brak swobody  nansowej. W województwie ódzkim ubóstwo warunków ycia 
dotkn o 11% gospodarstw, natomiast brak równowagi bud etowej – 15%. 
Ogó em w Polsce odpowiednio wysokie wska niki ubóstwa dotyczy y 9% oraz 
11% gospodarstw, czyli w obydwu przypadkach zasi g danego rodzaju ubó-
stwa jest w województwie ponadprzeci tny. W ró nych województwach kraju 
od 6% do 12% gospodarstw do wiadcza ubóstwa warunków ycia (wielkopol-
skie oraz podlaskie versus zachodniopomorskie i warmi sko-mazurskie), nato-
miast ubóstwa równowagi bud etowej od 6% do 18% (podkarpackie versus 
zachodniopomorskie).

72 Kolejna edycja Badania spójno ci spo ecznej prowadzona by a od marca do maja 2018, a publi-
kacja oczekiwana jest w lutym 2019 roku.

73  Terytorialne zró nicowanie jako ci ycia w Polsce w 2015 r., GUS Warszawa 2017, s. 7.

74 Tam e…, s. 28.
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Z drugiej strony, co czwarte badane gospodarstwo w ódzkim charakteryzo-
wa o si  dobra sytuacj  bud etow  (25%), co oznacza, e nie wyst pi  tam aden 
z problemów bud etowych, adnych braków nie odczu o 22% gospodarstw, co 
wiadczy o dobrych warunkach ycia. Wyniki wska ników okre laj cych zasi g 

dobrej sytuacji materialnej, yciowej i bud etowej w województwie s  porów-
nywalne lub nieco ni sze ni  przeci tnie w kraju (wska nik wysokich dochodów 
17% zarówno w województwie ódzkim jak i w kraju, wska nik dobrych warun-
ków ycia 22% w ódzkim, 23% w kraju, dobrej sytuacji bud etowej 24% w ódz-
kim vs. 23% w kraju).

W Badaniu spójno ci spo ecznej z 2015 r. województwo ódzkie wyró nia 
si  równie  pod wzgl dem udzia u gospodarstw odczuwaj cych zapotrzebo-
wanie na pomoc w formie us ug (15%, podczas gdy w Polsce 11%)75. Ponadto, 
zaobserwowano w nim jeden z najwy szych udzia ów gospodarstw korzystaj -
cych z pomocy  nansowej (14%) czy w formie us ug (8%).

Je eli chodzi o korzystanie z pomocy spo ecznej i przyznane wiadcze-
nia, wed ug statystyk publicznych w 2016 roku ódzkie by o 10 wojewódz-
twem pod wzgl dem liczby osób, którym przyznano wiadczenia pomocy spo-
ecznej na 10 tysi cy ludno ci – 428,276. Wska nik ten na poziomie krajowym 

wyniós  nieco mniej, bo 417,6 osoby. W województwie ódzkim z pomocy ro-
dowiskowej, czyli jakiekolwiek formy wiadcze  udzielanych przez pomoc spo-
eczn , w 2016 roku ogó em skorzysta o 6,4% mieszka ców, przy czym 12% 

osób w wieku przedprodukcyjnym, a 6% w wieku produkcyjnym77. Najwi kszy 
udzia  osób w wieku przedprodukcyjnym obj tych wsparciem rodowiskowym 
odnotowano dla powiatu podd bickiego (19,8%), opoczy skiego (19,2%) oraz 
kutnowskiego (16,5%). W pierwszych dwóch powiatach relatywnie najwy szy 
w województwie jest równie  udzia  mieszka ców korzystaj cych z pomocy ro-
dowiskowej ogó em (9,3% w opoczy skim i 9,5% w podd bickim). W ród naj-
cz stszych powodów przyznawania wiadcze  spo ecznych w 2016 roku znala-
z y si  ubóstwo, bezrobocie i d ugotrwa a lub ci ka choroba78. W o miu powia-
tach jednym z trzech najcz stszych powodów jest niepe nosprawno .

Mimo relatywnie negatywnego obrazu sytuacji materialnej mieszka ców 
w województwie ódzkim kszta tuj cym si  w Badaniu spójno ci spo ecznej, s  
oni jednymi z bardziej aktywnych zawodowo w kraju. Wed ug kwartalnego 
Badania aktywno ci ekonomicznej ludno ci (BAEL) prowadzonego przez GUS 

75 Tam e…, s. 23-26.

76 Bank Danych Lokalnych, GUS, dost p: 20.06.2018 r.

77 Tam e.

78 Tam e.
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w pierwszym kwartale 2018 roku aktywnych zawodowo by o 54,8% ludno ci 
województwa ódzkiego – pod tym wzgl dem zajmuj c czwart  lokat  w kraju, 
za pomorskim (55,4%), wielkopolskim (55,6%) i mazowieckim (57,8%)79. Stopa 
bezrobocia natomiast jest ni sza od bezrobocia w kraju (5,6% vs 6,2%)80. 

Przeci tne miesi czne wynagrodzenie bru  o w województwie w roku 
2016 wynios o 91,5% redniej krajowej, czyli 3925,1 z otych bru  o. Lepiej zara-
bia si  w sze ciu innych województwach kraju (nawet do ponad 5 000 z otych 
w mazowieckim), gorzej – w dziewi ciu w tym najgorzej w warmi sko-mazur-
skim – przeci tnie 3619 z otych.

5.2.2. KAPITA  SPO ECZNY

W dost pie do kapita u spo ecznego województwo ódzkie równie  charakte-
ryzuje si  najni szymi wska nikami w kraju. Zaczynaj c od stowarzyszeniowego 
wymiaru za autorami Badania spójno ci spo ecznej nale y podkre li , e woje-
wództwo wyró nia si  najni szymi warto ciami wska nika kapita u stowarzysze-
niowego, czyli uczestnictwa w wszelkiego rodzaju organizacjach (dotyczy to 14% 
mieszka ców)81. W szczególno ci, najrzadziej mieszka cy województwa deklaruj  
anga owanie si  w organizacje religijne – niskie wska niki dotyczy y 6% badanych. 

wieckie organizacje równie  nie przyci gaj  mieszka ców województwa ódz-
kiego, w ich dzia alno  anga uje si  podobnie tylko 6% mieszka ców. 

Województwo ódzkie nie odbiega od przeci tnej krajowej pod wzgl -
dem kapita u rodzinnego, czyli utrzymywania kontaktów i relacji z najbli szymi, 
jednak w przypadku dalszych relacji, czyli wska nika kapita u towarzysko-
-s siedzkiego mieszka cy osi gn li ni sze warto ci ni  pozosta e województwa. 
Wysoki poziom tego kapita u dotyczy  jedynie 23% mieszka ców, przy 27% 
w skali kraju. Nawet 31-34% mieszka ców charakteryzowa o si  wysok  warto-
ci  tego wska nika w innych województwach82. Ni szy poziom kapita u towa-

rzysko-s siedzkiego wyst puje tylko w kujawsko-pomorskim (21%). 
Innym wynikiem, id cym w parze z niskimi wska nikami kapita u spo ecz-

nego, jest niski odsetek osób ufaj cych ludziom „ogólnie rzecz bior c”. Mimo e 
w ca ym kraju odsetek osób ufnych w stosunku do innych jest ogólnie wysoki 
(78% osób w wieku 16 i wi cej lat – zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie 
mam zaufanie” i „raczej mam zaufanie do ludzi”), w niektórych województwach 

79 Bank Danych Lokalnych, GUS dost p: 20.06.2018 r.

80 Bank Danych Lokalnych, GUS, dost p: 20.06.2018 r.

81 Terytorialne zró nicowanie jako ci ycia w Polsce w 2015 r., Warszawa: GUS 2017, s. 53-55.

82 Terytorialne zró nicowanie jako ci…, op. cit., s. 55-56.
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si ga nawet 83% (woj. ma opolskie), to w województwie ódzkim udzia  takich 
osób jest najni szy ze wszystkich – 74%83. 

5.2.3. JAKO  YCIA

Subiektywne oceny dobrobytu równie  nie stawiaj  ódzkiego na wysokiej 
pozycji. Mieszka cy województwa byli ogólnie rzecz bior c najmniej zadowo-
leni z ycia w porównaniu do innych województw (73% w stosunku do 74-83% 
w pozosta ych)84. W ódzkim znajduje si  równie  jedna ze stosunkowo naj-
mniejszych grup o dobrym samopoczuciu emocjonalnym (45% w porównaniu 
do 46-59% w innych województwach). Gorsze samopoczucie wyra aj  jedy-
nie mieszka cy lubelskiego (44%). Dok adaj c do tego poczucie sensu w yciu 
i wyró niaj c osoby do wiadczaj ce pozytywnych stanów we wszystkich trzech 
kategoriach mo na zró nicowa  województwa pod wzgl dem z o onego wska -
nika dobrej jako ci ycia. Osób, u których zaobserwowano wszystkie trzy pozy-
tywne symptomy jako ci ycia w województwie ódzkim jest jedynie 32%. Pod 
tym wzgl dem ódzkie wyprzedza tylko lubelskie i lubuskie (29-30%).

Ni sza jako  ycia przejawia si  w stanie zdrowia ludno ci w wojewódz-
twie w porównaniu do innych regionów kraju. Rejestrowane przypadki zacho-
rowalno ci na wirusowe zapalenie w troby typu B i C i nowotwory z o liwe 
w ódzkim jest wy sza ni  w kraju czy innych regionach85. Zachorowalno  na 
t  najci sz  chorob , jak  s  nowotwory wynios a w ódzkim w 2014 roku 450 
przypadków na 100 tysi cy ludno ci. Wi cej odnotowano tylko w opolskim oraz 
kujawsko-pomorskim (454 i 458 /100 tys.). 

Mieszka cy województwa najliczniej leczyli si  równie  ambulatoryjnie 
w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach odwykowych oraz uzale nie  – 
5,3% ludno ci województwa. Dla porównania, w województwach wielkopolskim, 
opolskim i warmi sko-mazurskim, gdzie odsetek ten by  najni szy w kraju, leczy o si  
w tego rodzaju poradniach 3,2% ludno ci. Stan zdrowia ludno ci ma swoje odzwier-
ciedlenie w najwy szej w kraju liczbie lekarzy przypadaj cej na 10 tysi cy ludno ci. 
W województwie ódzkim liczba ta wynosi ponad 28,1, podczas gdy w wielkopol-
skim by o ich najmniej – 15,7 na 10 tysi cy ludno ci. Ponadto mieszka cy wojewódz-
twa ódzkiego cz ciej ni  inni korzystali z porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 
– rednio na 1 mieszka ca w 2016 roku przypad o 8,9 porady lekarskiej (podobnie 
w mazowieckim i l skim, a najmniej w opolskim – 7,3 porady na jednego mieszka ca).

83 Tam e… s. 51-52.

84 Tam e… s. 68.

85  Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r., Warszawa: GUS 2017.
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5.3.  M ODZIE  SZKOLNA

Problematyka badania dotyczy przede wszystkim m odzie y szkolnej jako kate-
gorii zagro onej wykluczeniem spo ecznym. W województwie ódzkim liczba 
m odzie y w szko ach sukcesywnie spada, podobnie jak liczba ludno ci w ca ym 
województwie. 

Jako e edukacja na tych poziomach nauczania jest obowi zkowa (do 18. 
roku ycia), wspó czynnik skolaryzacji ne  o, czyli liczby uczniów w danym wieku 
w szko ach, w stosunku do ogólnej liczby ludno ci w odpowiadaj cym danemu 
poziomowi edukacji wieku, jest wysoki86. W przypadku szkó  podstawowych, 
czyli m odzie y w wieku 7-12 lat, wyniós  w roku szkolnym 2016/17 – 93,5%87. 
W przypadku szkó  rednich, 16-18 latków, wspó czynnik skolaryzacji wyliczony 
jest osobno dla poszczególnych typów szkó  i wyniós  od 9,8% dla zasadniczych 
szkó  zawodowych (bran owych szkó  I stopnia), przez 33,7% dla techników, po 
45,8% w liceach ogólnokszta c cych oraz pro  lowanych.

Wed ug Systemu Informacji O wiatowej placówek edukacyjnych na pozio-
mie szko y podstawowej, liceum, technikum lub bran owych szkó  I stopnia 
by o w województwie ódzkim na dzie  30 wrze nia 2017 roku 1198 (821 szkó  
podstawowych oraz 377 rednich)88. Podkre li  nale y, e od roku szkolnego 
2017 funkcjonuj  bran owe szko y I stopnia, które zast pi  zasadnicze szko y 
zawodowe. W roku szkolnym 2017/18 obejmowa y one tylko I klasy, do któ-
rych wed ug SIO ucz szcza o 2563 uczniów. Natomiast liczba uczniów ogó em 
w szko ach podstawowych oraz rednich w wyniku reformy wygaszaj cej gim-
nazja od roku szkolnego 2017/18 obejmuje liczb  uczniów wcielonych do gim-
nazjów. W ódzkim, z 430 gimnazjów dla dzieci i m odzie y funkcjonuj cych na 
dzie  30 wrze nia 2016 roku, pozosta o w rejestrze SIO 166 szkó  w analogicz-
nym okresie 2017 roku (w cznie ze specjalnymi).

86 Wspó czynnik skolaryzacji ne  o to liczba uczniów w danym wieku w szko ach w stosunku 
do ogólnej liczby ludno ci w odpowiadaj cym danemu poziomowi edukacji wieku, natomiast 
wspó czynnikiem bru  o, to liczba uczniów w szko ach na danym poziomie bez wzgl du na wiek 
w stosunku do liczby ludno ci w wieku odpowiadaj cym danemu poziomowi nauczania. Dlate-
go wspó czynnik bru  o mo e wynie  powy ej 100%, np. wspó czynnik solaryzacji bru  o dla 
roku 2016/2017 w gimnazjach wyniós  101,4% (GUS).

87  Rocznik statystyczny województwa ódzkiego 2017. ód : Urz d Statystyczny 2017.

88 Wykluczaj c szko y specjalne i dla doros ych. System Informacji O wiatowej, dost p: 
21.06.2018 r.
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Tabela 5. Dane dotycz ce liczby placówek szkolnych oraz uczniów danego typu 
w województwie ódzkim oraz w powiatach wed ug danych SIO na dzie  30 wrze nia 
2017 roku

Szko y podstawowe Licea 
ogólnokszta c ce Technika Bran owe szko y 

I stopnia
placówek uczniów placówek uczniów placówek uczniów placówek uczniów

ódzkie 821 199026 168 31841 124 30244 85 6703
Be chatowski 36 10244 8 1715 6 1340 4 463
Brzezi ski 13 2688 2 101 1 232
Kutnowski 37 7783 11 1099 8 1387 5 282
aski 19 3941 4 467 2 379 2 123
czycki 21 4492 2 354 3 817 3 175

owicki 36 7418 4 981 5 1474 5 219
ódzki wschodni 21 5898 4 715 2 285 1 84

m. ód 113 39949 51 11506 29 7059 14 824
m. Piotrków 
trybunalski 17 6016 7 2486 7 2255 4 385

m. Skierniewice 9 4572 6 1385 4 1021 2 224
Opoczy ski 50 8297 7 1119 4 962 6 308
Pabianicki 29 9609 6 890 4 1117 4 256
Paj cza ski 27 4336 2 374 2 149 2 184
Piotrkowski 45 8320 2 70 5 623 2 51
Podd bicki 16 3444 2 330 1 308 1 137
Radomszcza ski 45 9788 5 1208 6 1905 6 571
Rawski 22 4918 5 764 3 879 3 226
Sieradzki 53 11008 9 1386 5 1056 4 485
Skierniewicki 35 3623 2 91 2 105
Tomaszowski 36 10655 7 1246 5 1778 3 273
Wielu ski 43 7412 3 1130 4 1793 3 680
Wieruszowski 31 3897 1 171 2 517 2 318
Zdu skowolski 22 6375 5 947 8 1488 3 208
Zgierski 45 14343 13 1306 6 1315 6 227

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Systemu Informacji O wiatowej, dost p: 
13.06.2018.

Mimo zawirowa  z liczb  uczniów w poszczególnych typach szkó  zwi -
zanych z reformami edukacji SIO udost pnia dok adniejsze dane o liczbie 
uczniów ucz szczaj cych do poszczególnych klas w szko ach danego poziomu. 
W klasach VI szkó  podstawowych oraz cznie w klasach II szkó  rednich 
rok szkolny rozpocz a podobna liczba uczniów, w VI – 20 974, a w II 20 590 
uczniów89. 

89 Dane ogólnodost pne  Systemu Informacji O wiatowej, dost p: 13.06.2018 r.
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Tabela 6. Liczba uczniów ogó em w typach szko y w województwie ódzkim 
stan na 30 wrze nia 2017 r.
Nazwa typu szko y Klasa VI/II*
Szko a podstawowa 20 974
Bran owa szko a I stopnia 2 346
Liceum ogólnokszta c ce 10 339
Technikum 7 905

*tylko dzieci i m odzie .

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Systemu Informacji O wiatowej, dost p: 
13.06.2018.

5.3.1. SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SIO prowadzi równie  statystyki dotycz ce uczniów, którzy posiadaj  orze-
czenie o potrzebie kszta cenia specjalnego, czyli uczniów z niepe nosprawno-
ciami i uczniów chorych wymagaj cych indywidualnego podej cia czy cie ki 

nauczania.

Tabela 7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w województwie ódzkim 
wed ug typu szko y (SIO stan na 30.09.2016 r.)

Szko a 
podstawowa

Bran owa 
szko a I stopnia

Liceum ogólno-
kszta c ce

Technikum

001 z niepe nosprawno ciami 
sprz onymi

701 56 30 11

002 niewidomi 3 0 3 1
003 s abowidz cy 107 3 34 51
004 nies ysz cy 47 24 11 8
005 s abos ysz cy 204 27 40 30
006 niepe nosprawno  intelektualna 

w stopniu lekkim
1 047 628 26 28

007 niepe nosprawno  intelektualna 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym

538 12 0 0

010 niedostosowani spo ecznie 5 11 0 1
011 zagro eni niedostosowaniem 

spo ecznym
152 19 37 2

013 z zaburzeniami zachowania 3 0 0 3
015 przewlekle chorzy 4 0 0 0
017 z niepe nosprawno ci  ruchow  

w tym z afazj
416 4 58 37

018 z autyzmem w tym z zespo em 
Aspergera

663 11 56 24

Razem 3 890 795 295 196

ród o: System Informacji O wiatowej, dost p: 13.06.2018.
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5.3.2. WSPARCIE DLA DZIECI I M ODZIE Y

Dzieci i m odzie  w województwie ódzkim borykaj ce si  z ró nymi proble-
mami, czy to natury rozwojowej czy przystosowawczej, mog  korzysta  z ró -
nego rodzaju pomocy i form wsparcia instytucjonalnego. 

Pomoc spo eczna
 Wsparcie udzielane przez instytucje pomocy spo ecznej obejmuje transfery 
 nansowe dla rodzin w trudnych sytuacjach yciowych (zasi ki sta e, okresowe 

i celowe przy kryterium dochodowym rodziny 514 PLN miesi cznie na cz onka 
rodziny), pomoc rzeczow , pomoc w zakresie do ywiania, pomoc w postaci 
pracy socjalnej i asysty rodzinnej oraz prowadzenie placówek wsparcia dzien-
nego i form pieczy zast pczej – rodzin zast pczych spokrewnionych i niespo-
krewnionych oraz instytucji opieki ca kowitej ukierunkowanych na socjalizacj  
dzieci i m odzie y, prac  z nimi i ich rodzinami. 

Dzieci i m odzie  b d ce w trudnej sytuacji yciowej korzystaj  z pro-
gramu  nansowania i do  nansowania posi ków. Kwota przypadaj ca na jedno 
dziecko ogó em w województwie spad a na przestrzeni lat 2015-2017 o prawie 
3 z ote (2,79 z ). Wynika to g ównie z mniejszej kwoty wiadcze  przeznaczo-
nej na posi ki. W 2015 roku kwota wiadcze  wynosi a ponad 19 mln z otych, 
a w 2017 roku ju  5 milionów mniej, czyli niemal e 14 milionów. Kwota do  -
nansowania posi ków w roku 2018 ma by  nieco wy sza ni  w roku poprzednim 
(wzrost do 125,55 z  przypadaj cy na jedno dziecko). Dok adne kwoty w kolej-
nych latach do  nansowania przedstawia Tabela 8. 

Liczba posi ków s  nansowanych w ramach tych kwot równie  spad a na 
przestrzeni analizowanego okresu. W 2015 roku udzielono niemal 5 milionów 
wiadcze , a w roku 2018 przewidywana liczba do  nansowanych posi ków 

osi gnie 3,5 miliona.

Rysunek 3. Do  nansowanie posi ków w województwie ódzkim w latach 2015-2018 
(prognoza), kwota oraz liczba wiadcze

ród o: Opracowanie w asne na podstawie sprawozdania Ocena zasobów pomocy spo ecznej dla wo-
jewództwa ódzkiego za 2017 rok.
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Prawie ca o  wiadcze  przyznawanych przez gminne o rodki pomocy 
spo ecznej pokrywana jest z pa stwowego programu. Od 99% w 2015 roku 
do 98% w kolejnych latach z kwoty wiadcze  by o pokrywanych w ramach 
wieloletniego programu wspierania  nansowego gmin w zakresie do ywia-
nia, czyli programu pn. „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania” na lata 2014-
2020. Najwy sza kwota wiadcze  jest oczywi cie przeznaczana na posi ki 
w odzi, w 2015 roku ponad 4 mln, a w 2018 przewidywana kwota wyniesie 
2,5 mln. Ponad milion z otych przeznaczaj  corocznie na posi ki gminy w powie-
cie sieradzkim.

Najmniejszy koszt jednego posi ku na przestrzeni ostatnich 4 lat, odnoto-
wano w powiecie podd bickim, czyli od 2 do 3 z otych na jedno wiadczenie. 
Natomiast najdro sze wiadczenia przez ostatnie 4 lata w przeliczeniu na jeden 
posi ek odnotowano w powiecie brzezi skim, pabianickim i w mie cie odzi 
(5 z ), a od 2017 roku równie  w ódzkim wschodnim. 

Ze wsparcia w postaci posi ków w roku 2017 korzysta o prawie 30 tys. 
dzieci. Wed ug danych Systemu Informacji O wiatowej, stanu na dzie  30 
wrze nia 2017 roku najwi cej dzieci korzysta o z obiadu i niepe nego obiadu 
w formie refundowanej. Ponad tysi c dzieci korzysta o ze niada  i drugich nia-
da  lub podwieczorków. 

Tabela 9. Liczb dzieci korzystaj cych z ró nych posi ków refundowanych oraz do  nanso-
wanych w województwie ódzkim, stan na 30 wrze nia 2017 r.

Nazwa posi ku
Posi ki refundowane Posi ki do  nansowywane

Liczba uczniów 
korzystaj cych *

Liczba uczniów 
korzystaj cych *

niadanie 1 311 1 301
Drugie niadanie/podwieczorek 1 297 1 145
Obiad 11 881 5 679
Niepe ny obiad 4 728 615
Kolacja 462 178
Suma 19 679 8 918

*Przybli one dane, poniewa  uczniowie mog  korzysta  z kilku posi ków równocze nie.

ród o: Dane udost pnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z SIO, stan na 30.09.2017 r.

Statystyki publiczne agreguj  informacje o o rodkach prowadzonych 
w ramach systemu pomocy spo ecznej. Najwi cej placówek przyjmuje form  
dziennego wsparcia, w roku 2017 skorzysta o z zaj  organizowanych w takich 
placówkach 5 779 osób90. W województwie ódzkim najbardziej rozpowszech-

90 Bank Danych Lokalnych, GUS, dost p: 20.06.2018 r.
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nion  form  s  placówki wsparcia dziennego – jest ich cznie 132, wed ug 
danych z ca ego roku 2017 bene  cjentami takich placówek by o 5779 osób91. 
Tabela 8 przedstawia liczb  o rodków oraz liczb  bene  cjentów w podziale 
na poszczególne powiaty województwa ódzkiego. Najwi cej podopiecznych 
na o rodek w ci gu ca ego roku przypad o w Piotrkowie Trybunalskim – 101, 
nast pnie w powiecie podd bickim (64) oraz be chatowskim (60).

Tabela 10. Placówki wsparcia dziennego w województwie ódzkim

 placówki wsparcia 
dziennego

korzystaj cy
(stan w dniu 31.XII)

korzystaj cy w roku 
sprawozdawczym

ódzkie 132 3 667 5 779
be chatowski 4 97 239
kutnowski 2 45 47
aski 8 180 180

czycki 4 120 135
owicki 1 16 16
ódzki wschodni 5 165 262

opoczy ski 1 25 50
pabianicki 3 89 144
piotrkowski 2 31 42
podd bicki 1 25 64
radomszcza ski 8 137 303
rawski 2 105 113
sieradzki 8 203 312
tomaszowski 4 115 156
wielu ski 5 102 126
wieruszowski 9 229 264
zdu skowolski 4 90 112
zgierski 11 398 487
brzezi ski 1 15 15
m. ód 28 834 1 468
m. Piotrków 
Trybunalski 9 318 911

m. Skierniewice 12 328 333

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, dost p: 20.06.2018 r.

Pi  powiatów zaraportowa o wi cej osób korzystaj cych z oferty placówki 
w grudniu 2017 roku ni  miejsc, którymi dysponuj . By y to powiaty: czycki, 
piotrkowski, podd bicki, zgierski i miasto Piotrków Trybunalski. Obci enie 

91 Bank Danych Lokalnych, GUS, dost p: 20.06.2018 r.
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podopiecznymi w stosunku do miejsc wynios o od 109% w powiecie czyckim 
do 125% w podd bickim.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy na zle-
cenie RCPS pokazuj , e placówki wsparcia dziennego pe ni  wa n  rol  w yciu 
m odzie y korzystaj cej z oferty ich zaj 92. W zdecydowanej wi kszo ci s  to 
placówki o zasi gu gminnym (89%), prowadzone przez stowarzyszenia (74%)93. 
Je eli chodzi o podopiecznych s  to w równej mierze dziewcz ta, jak i ch opcy 
(53% vs 47%). Nierównomierny jest natomiast udzia  poszczególnych kategorii 
wiekowych dzieci i m odzie y. Podopieczni to g ównie dzieci w wieku od 7 do 
12 lat (71%), przy czym grupa podopiecznych w wieku odpowiadaj cym klasom 
4-6 szko y podstawowej to a  39% (10-12 lat). Co pi ty podopieczny ma od 13 
do 15 lat (20%), natomiast grupa najm odszych (do 6 lat w cznie) i najstarszych 
(powy ej 16 lat) stanowi nieca  dziesi t  cz  (9%). 

Prawie po owa bene  cjentów PWD w województwie ódzkim to osoby 
z orzeczon  niepe nosprawno ci  (49%), g ównie intelektualn  (51%)94. Potrzeba 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ród uczestników PWD wynika a 
w g ównej mierze z zaniedba  rodowiskowych, dotyczy o to 28% podopiecz-
nych. Drugim w kolejno ci powodem by y niepowodzenia edukacyjne (26%), 
a trzecim specy  czne trudno ci w uczeniu si  (18%). Ponad 10% uczestników 
do wiadczy o sytuacji kryzysowych lub traumatycznych (13%), natomiast takie 
przyczyny jak choroby przewlek e, szczególne uzdolnienia i zaburzenia komu-
nikacji j zykowej by y przyczynkiem do korzystania z zaj  w PWD od 2 do 
8% m odzie y. W ocenie wychowawców najcz ciej wyst puj cym negatyw-
nym zachowaniem w ród podopiecznych by  brak motywacji do nauki w szkole, 
nast pnie wulgarne zachowania pomi dzy wychowankami lub brak zaintereso-
wa  i pasji. Warto zwróci  uwag , e u ywanie narkotyków, czy picie alkoholu 
by y w opinii wychowawców zachowaniami najrzadziej wyst puj cymi95. 

W ród placówek opieki ca kowitej najmniej liczne w województwie s  
placówki specjalistyczno-terapeutyczne (2) oraz placówki interwencyjne (3). 
Wed ug statystyk zebranych przez GUS do placówek specjalistyczno-tera-
peutycznych wychowankowie byli kierowani wy cznie na podstawie decyzji 
s du (15 osób), podobnie w przypadku placówek cz cych zadania i placówek 
socjalizacyjnych rodzinnych (166 oraz 156). Do placówek socjalizacyjnych typu 

92 Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu ódzkiego. Bariery i potrzeby. RCPS ód , 
2017 r, h  p://obserwatorium-rcpslodz.pl/images/publikacje/_PDF/Funkcjonowanie_placo-
wek_wsparcia_dziennego_z_regionu_lodzkiego.pdf

93 Funkcjonowanie placówek wsparcia…, op. cit., s. 36.

94 Tam e…, s. 42.

95 Tam e…, s. 46.
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instytucjonalnego przyj to na podstawie orzeczenia s du 97% wychowanków 
(czyli 818 osób), a do interwencyjnych 92% wychowanków (69 osób). 

Tabela 11. Placówki opieki ca kowitej nad dzie mi i m odzie  w województwie ódzkim 
w 2017 roku oraz liczba osób korzystaj cych

placówki 
ogó em

miejsca 
ogó em

wychowankowie/
korzystaj cy/
podopieczni 

ogó em

wychowankowie/
korzystaj cy/
podopieczni

 w roku sprawo- 
zdawczym

Placówki interwen-
cyjne 3 75* 70 249

Placówki cz ce 
zadania** 4 102 98 166

Placówki socjaliza-
cyjne - rodzinne 19 147 141 156

Placówki socjaliza-
cyjne 40 926 846 1 178

Placówki specjali-
styczno-terapeu-
tyczne

2 15 15 15

Rodzinne domy 
dziecka 36 ndt. 224 b.d.

Rodziny zast pcze 2 937 ndt. 3 934 b.d.

*miejsca ca odobowe

** wielofunkcyjna, czy dzia ania dzienne i ca odobowe interwencyjne, socjalizacyjne, terapeutycz-
ne skierowane na dziecko i rodzin  dziecka

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, dost p: 20.06.2018 r.

Pomoc w ramach systemu edukacji
Oprócz jednostek publicznych prowadzonych w ramach systemu pomocy spo ecz-
nej omówionych powy ej, funkcjonuj  równie  o rodki dla dzieci i m odzie y zorga-
nizowane w ramach systemu szkolnictwa. S  to o rodki skierowane na prac  z m o-
dzie  i dzie mi niedostosowanymi spo ecznie. Chodzi o m odzie  z trudno ciami 
w nauce, funkcjonowaniu spo ecznym, z zaburzeniami rozwojowymi, a tak e z nie-
pe nosprawno ciami. Na podstawie danych rocznika statystycznego województwa 
ódzkiego mo na zauwa y , e liczba specjalnych o rodków szkolno-wychowaw-

czych oraz m odzie owych o rodków wychowawczych zmniejszy a si  na przestrzeni 
ostatnich 11 lat96. W 2005 roku na terenie województwa ódzkiego funkcjonowa o 

96 Rocznik statystyczny województwa ódzkiego 2017. ód : Urz d Statystyczny 2017.
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30 o rodków pierwszego rodzaju, a w 2016 – 23. W porównywanym okresie liczba 
m odzie owych o rodków wychowawczych spad a z 4 do 1 w 2016 roku. Rozwin a 
si  natomiast sie  m odzie owych o rodków socjoterapii, w 2005 roku na terenie 
ódzkiego funkcjonowa y jedynie 2 takie o rodki, a w 2016 – 11. Liczba o rodków 

rewalidacyjno-wychowawczych nie zmieni a si  i przez ca y ten okres wynosi a 3. 
cznie w wy ej wymienionych o rodkach w 2016 roku pozostawa o 1301 

podopiecznych:
w specjalnych o rodkach szkolno-wychowawczych – 656 wychowanków,
w m odzie owych o rodkach wychowawczych – 48 wychowanków,
w m odzie owych o rodkach socjoterapii – 525 wychowanków,
w o rodkach rewalidacyjno-wychowawczych – 72 wychowanków.
W porównaniu do roku 2005 liczba wychowanków spad a ponad dwukrot-

nie w przypadku specjalnych o rodków szkolno-wychowawczych, a ponad czte-
rokrotnie w przypadku m odzie owych o rodków wychowawczych. Natomiast 
liczba rezydentów o rodków socjoterapii ponad dwukrotnie wzros a.

Z ró norodnych zaj  specjalistycznych prowadzonych w szko ach i w pla-
cówkach dla dzieci i m odzie y najwi cej uczniów korzysta w szko ach podsta-
wowych i liceach ogólnokszta c cych. Przy czym najpopularniejszymi formami s  
zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Tabela 12. Liczba uczniów korzystaj cych z zaj  w szko ach i placówkach dla dzieci 
i m odzie y w województwie ódzkim 
Liczba uczniów 
korzystaj cych:

Szko a 
podstawowa

Bran owa 
szko a I stopnia

Liceum 
ogólnokszta c ce Technikum

z zaj  rewalidacyjnych 4 389 398 208 123
z zaj  dydaktyczno- 
wyrównawczych 24 805 181 1 619 1 770

z zaj  korekcyjno- 
kompensacyjnych 9 574 65 230 194

z zaj  logopedycznych 10 031 75 29 13
z zaj  
socjoterapeutycznych 1 205 29 36 4

z innych zaj  
terapeutycznych 3 759 33 363 7

z zaj  rozwijaj cych 
kompetencje 
emocjonalno-
spo eczne

1 432 18 475 159

Ogó em 55 195 799 2 960 2 270

ród o: Dane udost pnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z SIO, stan na 3 wrze nia 2017 r.
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9 sierpnia 2017 roku zosta o opublikowane nowe rozporz dzenie Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko ach i placówkach 
dookre laj ce formy, bene  cjentów oraz osoby odpowiedzialne za zorganizo-
wanie pomocy uczniom97. Przepisy pozwalaj  na wi ksz  indywidualizacj  i ela-
styczno  w organizacji procesu pomocy osobom odpowiedzialnym w szkole za 
wsparcie uczniów, a tak e doprecyzowuj  zakres dzia a  poszczególnych osób 
w szkole, dostrzegaj c równie  konieczno  wprowadzenia zindywidualizowa-
nego podej cia na poziomie przedszkoli.

M odzie  szkolna po pomoc najbli ej ma do pedagoga lub psychologa 
szkolnego, którzy w ramach swoich funkcji wspó pracuj  z m odzie  sprawia-
j c  trudno ci lub napotykaj c  trudno ci naukowe czy interpersonalne. Szko y 
winny wspó pracowa  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a tak e 
uczniami i rodzicami celem zapewnienia najbardziej odpowiedniej do indywidu-
alnej sytuacji pomocy, czy to w przypadku szczególnych uzdolnie  czy trudno ci. 

Wed ug oceny Najwy ej Izby Kontroli obejmuj cej okres 2014-2016, 
stwierdzono jednak brak specjalistów, czyli brak pedagoga i/lub psychologa na 
etacie w szkole w 44% kontrolowanych placówek edukacyjnych (60% techni-
ków, 55% szkó  zawodowych, 43% liceów ogólnokszta c cych i 46% szkó  pod-
stawowych).98 Jednocze nie autorzy raportu podkre laj  inne tendencje zaob-
serwowane na przestrzeni ostatnich lat w szko ach i placówkach, jak np. ponad 
5% wzrost uczniów przyj tych prze poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
a tak e wzrost wydanych orzecze  o 28,7%.99 Dane pierwotne zebrane w bada-
niu w ród wychowawców dotycz ce wspó pracy uczniów z grup zaintereso-
wania z psychologami, pedagogami i poradniami psychologiczno-pedagogicz-
nymi prezentowane s  w kolejnych rozdzia ach raportu – dotycz cych charakte-
rystyki badanych klas. 

97  Dz. U. 2017 poz. 1591, Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przed-
szkolach, szko ach i placówkach.

98  Przeciwdzia anie zaburzeniom psychicznym u dzieci m odzie y, Warszawa: NIK 2017, s. 9.

99 Tam e…s. 11.
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6.  WYNIKI BADANIA

6.1.  CHARAKTERYSTYKA BADANYCH UCZNIÓW I KLAS

W badaniu wzi o udzia  49% ch opców i 51% dziewcz t z obu grup obj -
tych badaniem: VI klas szkó  podstawowych i II klas szkó  rednich. 

W przypadku szkó  rednich wi kszy odsetek ch opców uczy si  w bran owych 
szko ach I stopnia (73% vs 27%) i technikach (54% vs 46%) ni  w liceach (40% 
vs 60%).

W zwi zku z tym, e badaniem obj to VI klas  szko y podstawowej – 
w próbie znale li si  g ównie trzynastolatkowie (78%). M odsi uczniowie sta-
nowili w badanych oddzia ach 19%, a starsi – 3%. W przypadku II klas szkó  
rednich, do badania tra  li przede wszystkim osiemnastolatkowie (94%). 1% to 

m odsi uczniowie, a 5% – starsi uczniowie tych oddzia ów. Najwy szy odsetek 
starszych badanych (19 lat i wi cej), to uczniowie bran owych szkó  I stopnia.

Nieco ponad po owa uczniów zarówno w szko ach podstawowych (53%), 
jak i rednich (54%) pochodzi z miast.

Dane zawarte w dalszej cz ci niniejszego rozdzia u dotycz  klas, które 
wzi y udzia  w badaniu. Zosta y zebrane w formularzach przekazanych wycho-
wawcom do samodzielnego wype nienia. Cz  wychowawców nie mia a 
wiedzy dotycz cej wszystkich zagadnie  zawartych w kwes  onariuszu, jednak 
uzyskane informacje daj  obraz funkcjonowania klas VI szkó  podstawowych 
i II szkó  rednich z terenu województwa ódzkiego. Ze wzgl du na ma e liczeb-
no ci – cznie przebadano 50 klas szkó  podstawowych i 50 klas szkó  rednich, 
dane b d  prezentowane g ównie liczbowo, a nie procentowo.

Zdecydowanie cz ciej wychowawcami klas s  kobiety, czy to w szko ach 
podstawowych czy rednich. redni wiek wychowawcy oscyluje mi dzy 44. 
a 46. rokiem ycia, natomiast rednia sta u pracy to 20 lat. 

6.1.1.  DANE OGÓLNE IPOMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Specjalne potrzeby edukacyjne maj  dzieci i m odzie , które nie s  w stanie 
sprosta  szkolnym wymogom uczenia si  bez dodatkowej pomocy peda-
gogicznej. W szko ach podstawowych w ka dej badanej szóstej klasie byli 



70 Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przy czym, najcz ciej 
by y to potrzeby zwi zane ze specy  cznymi trudno ciami w uczeniu si , a  
w 39 klasach by y takie osoby, gdzie maksymalnie w jednej klasie takie pro-
blemy mia o nawet 16 uczniów. O ile w 46 klasach s  szóstoklasi ci posiadaj cy 
opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, o tyle tylko uczniowie z 25 klas 
regularnie korzystaj  z pomocy poradni (w jednej klasie maksymalnie korzysta o 
10 osób). W przypadku pozosta ych form pomocy, dzieci ucz szczaj  do peda-
goga szkolnego (uczniowie z 27 klas) oraz psychologa szkolnego (uczniowie z 26 
klas). Z regularnej pomocy najcz ciej korzystaj  uczniowie maj cy: specy  czne 
trudno ci w uczeniu si , z powodu niepowodze  edukacyjnych oraz zaniedba  
rodowiskowych zwi zanych z sytuacj  bytow  ucznia i jego rodziny. 

Uczniowie II klas szkó  rednich, którzy wzi li udzia  w badaniu ucz szczaj  
do ró nych typów szkó . Przebadano 50 klas, w tym: 26 klas liceów ogólno-
kszta c cych, 16 klas technikum i 8 klas z bran owych szkó  I stopnia. W przy-
padku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi najcz ciej wyst puj -
cymi problemami s  specy  czne trudno ci w uczeniu si  oraz choroby przewle-
k e – pojawi y si  one u uczniów w 14 klasach z 50 badanych. A  w 39 klasach s  
uczniowie posiadaj cy opini  poradni psychologiczno-pedagogicznej, jednak e 
tylko w 16 klasach uczniowie korzystaj  z pomocy poradni psychologiczno-
-pedagogicznej – jest to najrzadszy wybór. 

W ród badanych klas, a  w 32 s  uczniowie, którzy wed ug wychowaw-
ców korzystaj  z pomocy pedagoga szkolnego, natomiast z pomocy psychologa 
szkolnego korzystaj  uczniowie w 21 klasach. Uczniowie najcz ciej szukaj  
pomocy, w sytuacji gdy maj  problemy zwi zane ze specy  cznymi trudno ciami 
w uczeniu si , niepowodzeniami edukacyjnymi oraz z sytuacjami kryzysowymi 
lub traumatycznymi wydarzeniami yciowymi. 

rednia frekwencja uczniów szkó  podstawowych oscyluje w graniach 90%, 
gdzie najwy sza warto  w klasie wynosi a 98%, za  najni sza 81%. Badana fre-
kwencja pochodzi a z dwóch okresów czasowych – maj 2018 r. oraz semestr 
zimowy 2017/2018. Wyniki ró ni y si  nieznacznie, czyli w maju by o to 90%, 
a w semestrze zimowym 91%. Przy czym, ogólnie uczniowie szkó  podstawo-
wych mieli 154 godziny nieusprawiedliwione. Zak adaj c, e ka da badana klasa 
liczy 25 uczniów i ka dego dnia maj  po 6 lekcji to na jedn  osob  przypada 
nieco ponad 6 nieusprawiedliwionych godzin, co daje 1 dzie . 

Niezale nie od okresu czasowego rednia frekwencja uczniów II klas szkó  
rednich w ka dym przypadku wynosi ponad 80%, gdzie dla szkó  podstawo-

wych by o to prawie 90%. Ogólna frekwencja licealistów wynosi 82,8%. Ucznio-
wie szkó  rednich maj  zdecydowanie wi cej godzin nieusprawiedliwionych 
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ni  uczniowie szkó  podstawowych. W semestrze zimowym by o to 400 godzin 
lekcyjnych, a ogólnie w szko ach rednich godzin nieusprawiedliwionych by o 
prawie dwa razy tyle – 794. Zak adaj c, e klasa liczy 25 uczniów i codziennie 
maj  po 7 lekcji, to na jednego ucznia przypadaj  prawie 32 godziny nieuspra-
wiedliwione, co stanowi 4,5 dnia. Liczba opuszczonych lekcji znajduje odzwier-
ciedlenie w redniej ocen. rednia ocen klasy waha si  mi dzy 3,5 a 3,6. 

W przy padku szóstoklasistów rednia ocen uzyskana w roku szkolnym 
2016/2017 wynosi a 4,2, natomiast w semestrze zimowym 2017/2018 – 4,1. 
Przy czym na koniec semestru zimowego zosta o wystawionych 37 ocen niedo-
statecznych w 13 badanych klasach. Promocji do nast pnej klasy nie uzyska o 
19 osób w 14 klasach. W szko ach rednich wyniki te s  znacznie gorsze – na 
koniec semestru zimowego wystawiono 403 oceny niedostateczne w 35 kla-
sach, a promocji do nast pnej klasy od pocz tku jej funkcjonowania nie otrzy-
ma o 41 uczniów w 18 klasach. 

W przypadku obu badanych grup, w ród ocen z zachowania przewa aj  te 
pozytywne, czyli wzorowe i bardzo dobre. 

 

Ry sunek 4. Liczba klas szkó  podstawowych i rednich, w których s  uczniowie z indywi-
dualnymi potrzebami w zakresie nauczania

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) w ród wychowawców klas – czerwiec 2018 r., 
próba: n=50 VI klas szkó  podstawowych oraz n=50 II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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Tabela 13. Wyniki w nauce i frekwencja uczniów szkó  podstawowych i rednich

maj 2018 r.
semestr zimowy 

2017/2018
Ogó em

Frekwencja
VI 88,4% 91,1% 88,4%
II 81,1% 84,4% 82,8%

Godziny 
nieusprawiedliwione

VI 53 111 154
II 135 400 794

rok szkolny 
2016/2017

semestr zimowy 
2017/2018

rednia ocen klasy VI 4,2 4,1
II 3,6 3,5

ród o: ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) w ród wychowawców klas – czer-
wiec 2018 r., próba: n=50 VI klas szkó  podstawowych oraz n=50 II klas szkó  rednich w wojewódz-
twie ódzkim.

6.1.2.  ZAJ CIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE, WYJ CIA 
  ORAZ WYCIECZKI

Zarówno w szko ach podstawowych, jak i rednich prowadzone s  zaj cia pro-
 laktyczne dotycz ce u ywania rodków psychoaktywnych lub/i uzale nie . 

Niezale nie od szczegó owej tematyki zaj  w szko ach podstawowych zor-
ganizowano ich wi cej. Powodem mo e by  to, i  uczniowie szkó  podstawo-
wych s  w wieku, kiedy zaczynaj  eksperymentowa  i potrzebuj  wi kszego 
u wiadomienia jakie zagro enia wynikaj  z za ywania rodków psychoaktyw-
nych oraz jak radzi  sobie z uzale nieniami od komputera, Internetu czy telefonu 
komórkowego. 

Tabela 14. Liczba klas w szko ach, w których organizowane by y zaj cia pro  laktyczne 
dotycz ce u ywania rodków psychoaktywnych lub/i uzale nie  behawioralnych

Szko a podstawowa Szko a rednia
Zagro enia zwi zane z korzystaniem z Internetu 49 40
U ywanie alkoholu 45 40
Zagro enia zwi zane z uzale nieniem cyfrowym 45 36
U ywanie narkotyków 44 39
U ywanie innych u ywek 40 36

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) w ród wychowawców klas – czerwiec 
2018 r., próba: n=50 VI klas szkó  podstawowych oraz n=50 II klas szkó  rednich w województwie 
ódzkim.



73Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

48 badanych klas szkó  podstawnych bra o udzia  w wyciecze szkolnej, 
gdzie w szko ach rednich by o to 40 klas. Aczkolwiek w przypadku redniej 
liczby wycieczek, w których uczniowie brali udzia  ró nica jest niewielka. Ucznio-
wie szkó  podstawowych rednio brali udzia  w 4 wycieczkach szkolnych w ci gu 
roku, natomiast uczniowie szkó  rednich w 3. Cena uczestnictwa w wycieczce 
szkolnej w podstawówkach waha si  mi dzy 43 a 503 z , przy czym najdro -
sza jest zielona szko a, a najta sza „inna wycieczka”. Sytuacja podobnie wygl da 
w przypadku szkó  rednich, gdzie udzia  w zielonej szkole kosztuje 525 z , a naj-
ta sza inna wycieczka to koszt w wysoko ci 40 z . Niektóre wycieczki otrzymuj  
do  nansowanie ze szko y dla wybranych lub wszystkich uczniów. Takie do  na-
sowanie cz ciej otrzymuj  uczniowie szkó  podstawowych. 

Z wyj cia do kina lub teatru korzysta wi kszo  uczniów badanych klas. 
Przy czym, nale y mie  na uwadze, e niekoniecznie wynika to z ch ci uczest-
nictwa w kulturze, lecz bardziej zach caj cy jest fakt, e wówczas jest si  zwol-
nionym z zaj  lekcyjnych. 

Tabela 15. Uczestnictwo klas w wyj ciach do teatru/kina

 

Liczba klas
Tak Nie

Wyj cie do kina/
teatru

VI 48 2

II 40 10

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) w ród wychowawców klas – czerwiec 
2018 r., próba: n=50 VI klas szkó  podstawowych oraz n=50 II klas szkó  rednich w województwie 
ódzkim.

Wychowawców zapytano tak e o to, czy uczniowie z badanych klas uczest-
nicz  w zaj ciach wyrównawczych. Uczniowie z 32 szóstych klas szkó  podsta-
wowych brali udzia  w zaj ciach wyrównawczych, podczas gdy tylko w 8 klasach 
starszych s  uczniowie, którzy uczestnicz  w tego typu zaj ciach. Zaj cia wyrów-
nawcze s  szans  dla s abszych uczniów, aby mogli uzupe ni  pewne braki, ale 
jednocze nie wi e si  to z dodatkow  liczb  godzin sp dzonych w szkole.

Uczniowie w 38 klasach szkó  podstawowych korzystaj  z transferów  nan-
sowych. Najwi cej osób korzysta z do  nansowania posi ków (uczniowie w 29 
klasach na 50), a z zasi ku rodzinnego korzystaj  uczniowie z 9 badanych klas. 
Stypendium naukowe otrzymuj  uczniowie w 16 klasach szkó  podstawowych, 
aczkolwiek zasady przyznawania tego do  nansowania s  inne ni  w przypadku 
zasi ku rodzinnego, czy szkolnego. Stypendium naukowe otrzymuj  ucznio-
wie, którzy ucz  si  bardzo dobrze oraz maj  dodatkowe osi gniecia naukowe, 
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a zatem maj  oni bezpo redni wp yw na mo liwo  otrzymania stypendium. 
W przypadku pozosta ych mo liwo ci do  nansowania uczniowie nie maj  
bezpo redniego wp ywu na ich otrzymanie, brane s  pod uwag  inne kryteria 
(np. wysoko  dochodu na cz onka rodziny). 

W mniejszym stopniu z ró nych form do  nansowania korzystaj  uczniowie 
szkó  rednich – jedynie w 18 badanych klasach s  takie osoby. Liceali ci najcz -
ciej otrzymuj  stypendium szkolne, nast pnie do  nansowanie posi ków, czyli 

sytuacja jest odwrotna w stosunku do uczniów VI klas szkó  podstawowych.

Tabela 16. Liczba klas, w których uczniowie korzystali z ró nych mo liwo ci do  nansowania
Szko a podstawowa Szko a rednia

Do  nansowanie posi ków 29 7
Stypendium szkolne 16 9
Zasi ek rodzinny 9 3
Wyprawka szkolna 3 2
Zasi ek szkolny 3 2

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) w ród wychowawców klas – czerwiec 
2018 r., próba: n=50 VI klas szkó  podstawowych oraz n=50 II klas szkó  rednich w województwie 
ódzkim.

Rodzice staraj  si  anga owa  w ycie szkolne swoich dzieci, o czym mo e 
wiadczy  frekwencja w zebraniach. W ostatnich zebraniach organizowanych 

przez wychowawców przed przeprowadzeniem bada  uczestniczy o rednio 
14-15 rodziców, przy czym maksymalnie na spotkanie przyby o 24-25 rodziców, 
a najmniej by o ich 5 (nie ma tu znacz cych ró nic mi dzy badanymi grupami). 
W przypadku problemów wychowawczych wychowawcy klas w pierwszej kolej-
no ci zwracaj  si  do pedagoga szkolnego, nast pnie do dyrektora. Zdecydowa-
nie rzadziej jest to psycholog czy inny nauczyciel.
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6.2.  WARUNKI YCIA

6.2.1. SK AD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 Zdecydowana wi kszo  badanych mieszka w swoim domu rodzinnym (98% 
m odszych i starszych uczniów). Mniej ni  1% (5 uczniów) m odszych wska-

za o na mieszkanie w placówce opieku czo-wychowawczej i 1% (9 uczniów) 
w rodzinie zast pczej. W przypadku starszych 1% (6 uczniów) yje w rodzinie 
zast pczej i ponad 1% (13 uczniów) wskaza o inn  odpowied  (np. mieszkanie 
w bursie, mieszkanie samodzielne). 

Wi kszo  badanych (93% m odszych i 94% starszych) wskazuje, e 
mieszka wspólnie z matk . Nastolatków, którzy mieszkaj  wspólnie z ojcami jest 
ju  nieco mniej (82% vs 81%).  72% m odszych i 76% starszych pochodzi z tzw. 
pe nych rodzin – mieszkaj  wspólnie z matk  i ojcem. Mieszkanie z macoch  lub 
partnerk  ojca deklaruje tylko 1% badanych w obu grupach, nieznacznie cz st-
sze s  sytuacje, gdy dzieci i m odzie  mieszkaj  wspólnie z ojczymem lub partne-
rem mamy (4% m odszych vs 5% starszych). Wi e si  to zapewne z cz stszym 
przyznawaniem przez s dy opieki matkom, w przypadku rozpadu ma e stwa.

4/5 badanych ze szkó  podstawowych (82%) i 3/4 ze szkó  rednich (73%) 
mieszka ze swoim rodze stwem. 

Co czwarty nastolatek mieszka ze swoj  babci  (27% m odszych vs 23% 
starszych), rzadziej z dziadkiem (18% vs 24%). Ok 4% wskazuje, e mieszka 
z innymi osobami.

Nastolatkowie, którzy maj  rodze stwo najcz ciej deklaruj , e jest to 
jeden brat lub jedna siostra (71% vs 70%), co pi ty (18% vs 22%) ma dwójk  
rodze stwa, a co dziesi ty (10% vs 9%) – trójk  rodze stwa. Uczniowie z rodzin 
wielodzietnych – z min. trójk  dzieci – cz ciej mieszkaj  na wsi.

Ok 1% badanych pochodzi z rodzin, w których nie pracuje ani ojciec ani 
matka. 74% m odszych i 72% starszych uczniów twierdzi, e pracuje oboje 
rodziców. 17% m odszych i 15% starszych mieszka w gospodarstwach domo-
wych, w których pracuje tylko ojciec, a 8% m odszych i 12% starszych – pracuje 
tylko matka. Poni ej przeanalizowano informacje dotycz ce pracy zawodowej 
i wykszta cenia ojca, a nast pnie matki. 

88% m odszych badanych i 85% starszych deklaruje, e ich ojciec/opie-
kun pracuje zawodowo. Tylko 3% m odszych i 6% starszych podaje, e ich ojco-
wie nie pracuj . Cz  badanych twierdzi, e tego nie wie (3% vs 4%) lub nie ma 
taty (w obu grupach 5%). 



76 Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

W ród m odszych uczniów co czwarty deklaruje, e jego tata ma wykszta cenie 
wy sze (28%) lub rednie (26%). Co pi ty badany (18%) deklaruje wykszta cenie zawo-
dowe ojca. Co czwarty ucze  szko y podstawowej (25%) nie potra   tego okre li .

W przypadku uczniów szkó  rednich co trzeci badany okre li  wykszta ce-
nie ojca jako zawodowe (33%) lub rednie (32%), a co pi ty (22%) – wy sze. 8% 
m odych ludzi nie potra  o poda  poziomu wykszta cenia ojca. 

Rysunek 5. Wykszta cenie ojca

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Zawody wykonywane przez ojców badanych uczniów koncentruj  si  
w 4 grupach du ych wed ug Klasy  kacji Zawodów i Specjalno ci (kody dwu-
cyfrowe) – rolnicy produkcji towarowej (32%), robotnicy budowlani i pokrewni 
(z wy czeniem elektryków) (16%), robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn 
i urz dze  i pokrewni (22%) oraz kierowcy i operatorzy pojazdów (30%)100. 
Bior c pod uwag  bardziej szczegó ow  klasy  kacj  (na poziomie grup red-
nich – kody trzycyfrowe) w ród najcz ciej wskazywanych zawodów wykony-
wanych przez ojców (3-10% wskaza ) znalaz y si : robotnicy budowlani robót 
wyko czeniowych i pokrewni, rolnicy upraw polowych, kierowcy i operatorzy 
pojazdów, w asna dzia alno  gospodarcza, stanowiska kierownicze, mechanicy 
pojazdów samochodowych, formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monte-
rzy konstrukcji metalowych i pokrewni, pracownicy ochrony osób i mienia, kon-
trolerzy (sterowniczy) procesów przemys owych gdzie indziej niesklasy  kowani, 
technicy elektrycy, robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni.

W ród powodów dla których ojciec nie pracuje najcz ciej wskazywano 
chorob  (38% m odszych vs 37% starszych uczniów) i poszukiwanie pracy (25% 

100 Uczniowie podawali nazwy zawodów ojców i matek, nast pnie zosta y one zakodowane 
zgodnie z Klasy  kacj  Zawodów i Specjalno ci.
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vs 13%). W niektórych rodzinach ojciec jest ju  na emeryturze (4% vs 11%), 
w innych opiekuje si  m odszym dzieckiem/dzie mi lub zajmuje si  domem. 
Cz  badanych – szczególnie m odszych – nie by a w stanie poda  przyczyny 
pozostawania ojca bez pracy (19% vs 7%). Pojawi y si  te  inne sytuacje nie-
uwzgl dnione w ankiecie, np. alkoholizm, opieka nad chor  mam , lenistwo, 
przebywanie w wi zieniu.

Matki/opiekunki badanych pracuj  zawodowo nieznacznie rzadziej ni  
ich ojcowie – pracuje 79% matek m odszych uczniów i 82% matek starszych 
uczniów, a nie pracuje odpowiednio 17% i 15% matek. 3% uczniów szkó  pod-
stawowych i 2% uczniów szkó  rednich przyzna o, e nie wie tego, a 1% m od-
szych i 2% starszych – deklaruje e nie ma matki.

Matki badanych uczniów, wed ug ich deklaracji, s  nieco lepiej wykszta -
cone ni  ojcowie. W ród m odszych uczniów wskazania by y nast puj ce: 39% 
– wy sze, 25% – rednie, 12% zawodowe. Co pi ty badany (22%) nie potra-
  poda  wykszta cenia matki. Co trzecia matka uczniów ze szkó  rednich ma 

wykszta cenie wy sze (35%) lub rednie (35%), a 22% – zawodowe. 5% uczniów 
nie potra  o tego okre li .

Rysunek 6. Wykszta cenie matki

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Zró nicowanie zawodów matek badanych nastolatków jest wi ksze ni  
ojców. Zawody te mieszcz  si  w 7 grupach du ych Klasy  kacji Zawodów 
i Specjalno ci: sprzedawcy i pokrewni (19%), specjali ci nauczania i wychowa-
nia (18%), pracownicy us ug osobistych (18%), specjali ci z dziedziny prawa, 
dziedzin spo ecznych i kultury (11%), redni personel z dziedziny prawa, spraw 
spo ecznych, kultury i pokrewny (11%), sekretarki, operatorzy urz dze  biuro-
wych i pokrewni (11%). Bior c pod uwag  bardziej szczegó ow  klasy  kacj  (na 
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poziomie grup rednich) matki badanych nastolatków pracuj  najcz ciej jako 
(3-12%): specjalistki nauczania i wychowania, sprzedawczynie sklepowe (ekspe-
dientki), rolnicy upraw polowych, przedstawicielki w adz publicznych, pracow-
nice do spraw rachunkowo ci i ksi gowo ci, zajmuj  stanowiska kierownicze, 
pracownice obs ugi biurowej, piel gniarki, szwaczki, hafciarki i pokrewne, pro-
wadz  w asn  dzia alno  gospodarcz , s  pozosta ymi pracownicami zajmu-
j cymi si  sprz taniem, kontrolerami (sterowniczy) procesów przemys owych, 
gdzie indziej nieklasy  kowani.

Powody niepodejmowania aktywno ci zawodowej przez matki wygl daj  
nieco inaczej ni  w przypadku niepracuj cych ojców. Kluczowa jest opieka nad 
m odszym dzieckiem/dzie mi lub zajmowanie si  domem (46% vs 45%). Na 
kolejnych miejscach pod wzgl dem cz stotliwo ci wskaza  znalaz y si : poszu-
kiwanie pracy (20% vs 16%), choroba (7% vs 15%), emerytura (3% vs 5%). Cz  
badanych nie wie dlaczego ich matki nie pracuj  (15% vs 13%). W ród innych 
powodów znalaz y si : opieka nad innym cz onkiem rodziny – tat , babci , 
dziadkiem, brak takiej potrzeby ze wzgl du na dochody ojca oraz lenistwo.

6.2.2. WARUNKI MATERIALNE

 Badani uczniowie oceniaj  sytuacj  swoich rodzin jako przeci tn  (66% 
uczniów klas VI szkó  podstawowych i 74% uczniów II klas szkó  rednich). Co 
trzeci m odszy (33%) i co pi ty starszy ucze  (22%) deklaruje, e ich rodzina 
w porównaniu z rodzinami kolegów z klasy jest bogata („bardzo bogata” lub 
„raczej bogata”). Tylko 1% m odszych i 4% starszych ocenia swoj  rodzin  jako 
biedn  („bardzo biedn ” lub „raczej biedn ”).

Rysunek 7. Ocena statusu materialnego rodziny

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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W szko ach rednich uczniowie liceów i techników lepiej oceniaj  stan 
posiadania swoich rodzin ni  ich koledzy z bran owych szkó  I stopnia (odpo-
wiednio 25%, 22%, 16% uzna o, e ich rodzina jest bogata w porównaniu do 
rodzin kolegów). Lepiej sytuacj  swoich rodzin widz  uczniowie mieszkaj cy 
w miastach ni  na wsi, a tak e ch opcy ni  dziewcz ta. 

Starsi uczniowie mog  mie  wi ksz  wiadomo  sytuacji  nansowej 
rodziny – cz  ciej ni  ich m odsi koledzy martwi  si , e ich rodzinie brakuje 
pieni dzy. Przynajmniej czasami zdarza si  to 69% uczniów II klas szkó  red-
nich i 49% uczniów szkó  podstawowych. Cz ciej my l  o tym uczniowie liceów 
(68%) i techników (65%) ni  bran owych szkó  I stopnia (55%). 

8% uczniów ze szkó  podstawowych i 14% uczniów ze szkó  rednich my li 
o sytuacji  nansowej rodziny cz sto lub bardzo cz sto. Po rednio mo e to wska-
zywa  na zagro enie ubóstwem rodzin tych nastolatków.

Rysunek 8. Martwienie si  sprawami  nansowymi

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Fakt, e dziecko martwi si  o sytuacj  materialn  swojej rodziny jest wyra -
nym wskazaniem, e sytuacja rodziny jest problematyczna. Osoby, które bardzo 
cz sto martwi  si   nansami stanowi  istotny odsetek wyró nionej w toku seg-
mentacji grupy osób wykluczonych (zdecydowanie cz ciej dotyczy to uczniów 
okre lonych jako wykluczonych ni  pozosta ych badanych). Szczegó y analizy 
oraz charakterystyka tej grupy zosta y dok adnie opisane w dalszej cz ci raportu 
(w rozdziale Wykluczenie – skala zjawiska). W tym miejscu nale y jednak zwróci  
uwag  na kilka wyst puj cych zale no ci. Uczniowie martwi cy si  sytuacj  mate-
rialn  swojej rodziny yj  w gorszych warunkach mieszkaniowych. Analiza czyn-
ników wyposa enie mieszkania oraz jako  mieszkania wskazuje, e stan techniczny 
oraz wyposa enie sanitarne mieszka  zarówno uczniów m odszych, jak i starszych, 



80 Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

jest gorszy w ród uczniów zaniepokojonych sytuacj  materialn  rodziny ni  w ród 
uczniów, którzy tego nie odczuwaj . Uczniowie dostrzegaj cy problem  nansów 
w rodzinie odczuwaj  de  cyty w swoim bud ecie, a ich relacje rówie nicze s  
gorsze. Z a sytuacja materialna rodziny skutkuje tym, e uczniowie nie maj  w a-
snych pieni dzy, a wi c nie maj  rodków na wspólne wyj cia ze swoimi kolegami 
i kole ankami, co jest szczególnie wa ne dla uczniów II klas szkó  rednich, którzy 
s  w wieku wkraczania w pe noletno . Rzadziej te  od kolegów niemartwi cych 
si  sytuacj  materialn  uczestnicz  w aktywno ciach, zaj ciach pozalekcyjnych 
organizowanych przez ró ne organizacje, instytucje, kluby sportowe.

O statusie materialnym rodziny wiadcz  posiadane dobra materialne. 
W przypadku niniejszego badania pytano uczniów o posiadanie w asnego samo-
chodu i zmywarki do naczy , a tak e o posiadanie takich urz dze , jak laptop, 
tablet i konsola do gier.

Samochód jest raczej powszechnym zasobem gospodarstw domowych. 
Mniej ni  co dziesi ty ucze  (7% m odszych i 9% starszych) twierdzi, e jego 
rodzina nie posiada w asnego samochodu. Niemal co trzeci badany (30% m od-
szych i 29% starszych) deklaruje, e jego rodzina posiada jeden samochód, 
a niemal dwóch na trzech (odpowiednio 63% i 62%) – dwa samochody lub 
wi cej. Brak samochodu w gospodarstwie domowym cz ciej deklaruj  ucznio-
wie mieszkaj cy w miastach i ucz cy si  w szkole w odzi. Cz ciej dotyczy to 
te  rodzin m odzie y z bran owych szkó  I stopnia i techników ni  liceów. 

Mniej powszechne jest posiadanie w domu zmywarki do naczy . Nie ma jej 
37% m odszych i 43% starszych uczniów. Przy czym, przygl daj c si  uczniom ze 
szkó  rednich da si  zauwa y , e nie ma jej w ponad po owie domów uczniów 
z bran owych szkó  I stopnia (57%) i techników (54%), a tylko w co trzecim domu 
uczniów liceów ogólnokszta c cych (30%).

W obszarze zainteresowania badanych znalaz o si  to, czy uczniowie maj  
w domu dost p do komputerów/laptopów, tabletów i konsoli do gier (np. Play-
Sta  on, Xbox, Nintendo itp.). 

Komputery/laptopy wyst puj  niemal powszechne w gospodarstwach 
domowych – nie ma ich tylko 2% badanych uczniów. Przynajmniej jeden kom-
puter ma w domu co czwarty badany, a dwa i wi cej ok 70% badanych. Pozo-
sta e sprz ty elektroniczne nieco bardziej ró nicuj  badane grupy. Posiadanie 
tabletu i konsoli do gier jest bardziej powszechne w ród m odszych badanych. 
Tabletu nie ma w domu 22% m odszych i 39% starszych uczniów, a konsoli do 
gier – 35% m odszych i 55% starszych. 
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W ramach projektu stworzono indeks zamo no ci rodziny. W czono do 
niego pi  pyta  o nast puj ce dobra: posiadanie przez rodzin  samochodu, 
zmywarki, komputera, oddzielnego pokoju dla dziecka, wyjazdy weekendowe 
i wakacyjne. W ramach indeksu mo na by o uzyska  wynik od 0 – brak/nie 
wymieniono adnego z elementów do 5 – wymieniono wszystkie elementy. 
Dzieci wykluczone (wi cej w rozdziale Wykluczenie – skala zjawiska) cz ciej ni  
pozosta e uzyskiwa y na tej skali wynik 1 lub 2, co wiadczy o tym, e znajduj  
si  w trudnej sytuacji materialnej. 

Dodatkowo zbudowano indeks zamo no ci zwi zany bardziej z sytuacj  
dziecka. Znalaz y si  w nim nast puj ce cztery zagadnienia: posiadanie w a-
snego pokoju, pieni dzy na w asne wydatki, mo liwo ci rozwoju zainteresowa  
oraz wyjazdy weekendowe i wakacyjne (skala odpowiedzi od 0 – nie wymie-
niono adnego elementu do 4 – wymieniono wszystkie elementy). Podobnie, jak 
we wcze niejszej analizie to dzieci wykluczone cz ciej ni  pozosta e uzyskiwa y 
na tej skali 1 lub 2.

Oba indeksy pokazuj , e trudna sytuacja materialna powi zana jest ze 
zjawiskiem wykluczenia spo ecznego.

O skali ubóstwa, a w dalszej kolejno ci – wykluczenia spo ecznego – mo e 
wiadczy  brak przedmiotów, sprz tów u atwiaj cych codzienne funkcjono-

wanie. Wi kszo  badanych (83-98%) posiada wymienione rzeczy. Je li przyj-
rzymy si , gdzie wyst puj  najwi ksze braki, okazuje si , e uczniowie w pierw-
szej kolejno ci wskazuj , e nie posiadaj  na w asno  ksi ek i czasopism 
do czytania dla przyjemno ci (15% m odszych i 17% starszych). Mo na tylko 
podejrzewa , e braki w tym zakresie prowadz  w ostateczno ci do wyklucze-
nia kulturowego. Starsi na drugim miejscu wskazali na brak w asnego roweru 

Rysunek 9. Posiadany przez gospodarstwo domowe sprz t elektroniczny

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.



82 Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

(13%; 4% m odszych). Niemal co dziesi ty badany (8%) nie posiada w asnego 
komputera, tabletu. Na kolejnych miejscach znalaz y si  pieni dze na w asne 
wydatki, biurko, wszystkie rzeczy niezb dne w szkole (3-6% badanych). red-
nio 2% uczniów wskaza o, e nie ma w asnego ó ka, telefonu komórkowego/
smar  ona, dost pu do Internetu w domu, ubra  czy butów, z których byliby 
zadowoleni. 

Rysunek 10. Odsetek uczniów, którzy nie posiadaj  poszczególnych rzeczy na w asno

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Uczniowie, którzy pos iadaj  pieni dze na w asne wydatki (94% szóstokla-
sistów i 96% uczniów szkó  rednich) najcz ciej dostaj  je jako prezent z ró -
nych okazji. Uczniowie szkó  podstawowych w nast pnej kolejno ci wskazali, 
jako ród o w asnych pieni dzy regularne kieszonkowe od rodziców/opiekunów, 
otrzymywanie pieni dzy, kiedy o to poprosz , a tak e otrzymywanie pieni dzy 
od innych ni  rodzice cz onków rodziny (np. od dziadków). 

Nieco inaczej ród a te wygl daj  u uczniów szkó  rednich. Kolejnym wska-
zaniem by o otrzymywanie pieni dzy, gdy o to poprosz , samodzielne zarabianie 
na w asne wydatki i dopiero pó niej – regularne kieszonkowe. 
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Rysunek 11. Sk d uczniowie maj  pieni dze na w asne wydatki

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Temat sposobów zarabiania na w asne wydatki nie zosta  pog biony 
w niniejszym badaniu, ale dotyczy dosy  du ej grupy osób – wskaza o na to 
a  44% starszych i 12% m odszych uczniów. W przypadku uczniów szkó  red-
nich dotyczy to g ównie uczniów bran owych szkó  I stopnia (55%), a nieco rza-
dziej uczniów techników (45%) i liceów ogólnokszta c cych (42%). W przypadku 
szkó  bran owych mo e si  to wi za  z konieczno ci  odbycia praktyk, które 
s  p atne. Cz ciej tak  inicjatyw  wykazuj  si  ch opcy ni  dziewcz ta (szko y 
podstawowe: 15% vs 9%, szko y rednie: 51% vs 39%). Okazuje si , e miejsce 
zamieszkania nie ró nicuje obu badanych grup. 

Trzy czwarte badanych (76% uczniów szkó  podstawowych i 74% uczniów 
szkó  rednich) uwa a, e ma mniej wi cej tyle samo pieni dzy na w asne 
wydatki co ich kole anki i koledzy z klasy. rednio co dziesi ty ucze  uwa a, 
e ma ich mniej ni  kole anki i koledzy – nieco cz ciej deklaruj  tak uczniowie 

szkó  rednich (11%) ni  ich m odsi koledzy (7%).
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Ciekawy jest sposób gospodarowania pieni dzmi przez uczniów. Okazuje 
si , e m odsi cz ciej odk adaj /oszcz dzaj  ni  starsi (45% vs 25%), ale z kolei 
rzadziej wydaj  po trochu wed ug swojego planu (35% vs 47%). M odszym rza-
dziej te  zdarza si  wydawa  w asne pieni dze zupe nie bez planu (15% vs 23%). 
Tylko 4% uczniów VI klas szkó  podstawowych i II klas szkó  rednich wydaje 
w asne pieni dze od razu, nied ugo po tym, jak je dostanie. 

Rysunek 12. Sposób gospodarowania pieni dzmi na w asne wydatki

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Kwes  a przeznaczenia pieni dzy rozk ada si  inaczej w obu badanych gru-
pach. M odsi uczniowie najcz ciej przeznaczaj  swoje pieni dze na hobby 
oraz na wyj cia ze znajomymi, ale równie  na ubrania. W nast pnej kolejno-
ci wskazane zosta y: jedzenie i przek ski, odk adanie na przysz e wydatki oraz 

kupowanie s odyczy.
Uczniowie szkó  rednich najcz ciej wydaj  posiadane fundusze na wyj-

cia z kolegami/kole ankami, jedzenie i przek ski a tak e ubrania. W nast p-
nej kolejno ci badani wskazywali wydatki zwi zane z hobby, zakup kosmetyków, 
ale tak e zakup u ywek, np. papierosów czy alkoholu. W przypadku starszych 
uczniów w ród odpowiedzi pojawi y si  równie  rodki antykoncepcyjne kupo-
wane przez ok. 7% badanych. rodki antykoncepcyjne kupuj  przede wszystkim 
osoby, które deklaruj  podj cie wspó ycia, ale robi to równie  cz  badanych, 
którzy by  mo e dopiero planuj  ten krok (ok. 0,5%).

Warto te  zwróci  uwag , e cz  badanych (4-5%) dok ada w asne pie-
ni dze do bud etu domowego. Nieco cz ciej mówi  o tym uczniowie bran o-
wych szkó  I stopnia (8%) ni  uczniowie techników (3%) czy liceów (4%). 
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Rysunek 13. Na co uczniowie najcz ciej wydaj  w asne pieni dze

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Tylko co pi ty ucze  szko y redniej (20%) uwa a, e nigdy nie brakuje 
mu pieni dzy eby kupi  to, co chce, a 15% twierdzi, e taka sytuacja zdarza 
si  cz sto lub bardzo cz sto. W przypadku uczniów szkó  podstawowych dwie 
pi te badanych (41%) deklaruje, e nigdy nie mieli problemu, eby kupi  to, co by 
chcieli. 9% zdarza si  to cz sto lub bardzo cz sto. 

Sytuacja, w której badani ze wzgl du na brak pieni dzy nie mog  kupi  tego, 
czego potrzebuj  zdarza si  rzadziej – cz sto lub bardzo cz sto – 9% uczniów 
szkó  rednich i 7% uczniów szkó  podstawowych (a nigdy odpowiednio 37% 
starszym i 56% m odszym). 

Przez brak pieni dzy cz sto lub bardzo cz sto nie mo e kupi  sobie tego, 
co chce 8% starszych i 9% m odszych uczniów. Wed ug deklaracji taka sytuacja 
nie mia a miejsca nigdy w przypadku 45% starszych i 61% m odszych badanych.
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Rysunek 14. Odczuwanie braku wystarczaj cej ilo ci w asnych pieni dzy

Jak cz sto przez to, e brakuje Ci pieni dzy…
A. nie mo esz kupi  sobie tego, czego potrzebujesz 
B. nie mo esz kupi  sobie tego, co by  chcia
C. nie mo esz robi  czego  z kolegami/kole ankami (np. wyj  na lody, pizz , do kina itp.)

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Wymienione sytuacje dotycz ce braku pieni dzy stanowi y podstaw  do 
utworzenia czynnika w asne pieni dze. Wi kszo  uczniów m odszych (94%) 
i starszych (92%) nie odczuwa de  cytów  nansowych. Typ szko y nie ró nicuje 
uczniów, cho  troch  wi cej uczniów bran owych szkó  I stopnia odczuwa de  -
cyty w bud ecie (15%). 

6.2.3. MIESZKANIE

Wi kszy odsetek badanych mieszka w domach jednorodzinnych/szeregowcach 
(60% m odszych vs 67% starszych) ni  w blokach (40% vs 33%). Je li chodzi 
o uczniów szkó  rednich, to nieco cz ciej w domach mieszkaj  uczniowie bran-
owych szkó  I stopnia oraz, co szczególnie nie dziwi, wi kszo  uczniów miesz-

kaj cych na wsi.
Co dziesi ty badany mieszka w domu/mieszkaniu 1-2 pokojowym (12% 

m odszych i 11% starszych), co czwarty ucze  szko y podstawowej (24%) i co 
trzeci ucze  szko y redniej (32%) deklaruje, e w domu/mieszkaniu s  3-4 
pokoje. Pozostali badani mieszkaj  w wi kszych domach/mieszkaniach. 

 76% uczniów II klas szkó  podstawowych i 85% uczniów II klas szkó  red-
nich posiada swój w asny pokój. Pozostali (24% m odszych i 15% starszych) 
musz  go dzieli  z innymi cz onkami rodziny. W ród uczniów szkó  rednich na 
brak w asnego pokoju najcz ciej narzekaj  uczniowie techników (18%) i bran-
owych szkó  I stopnia (16%) ni  liceów ogólnokszta c cych(12%). W przypadku 
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m odszych uczniów nie ma zasadniczych ró nic ze wzgl du na p e , natomiast 
w przypadku starszych – nieco cz ciej dziewcz ta nie maj  w asnego pokoju. 
Nieznacznie cz ciej na brak w asnego pokoju wskazuj  mieszka cy miast.

Rysunek 15. Posiadanie w asnego pokoju

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Wi kszo  uczniów, którzy nie maj  w asnego pokoju, dzieli go z jedn  
osob  (72% m odszych vs 82% starszych). 13% m odszych dzieli go z 2 oso-
bami a 15% z 3 lub wi cej osobami. W przypadku starszych – 11% dzieli pokój 
z 2 osobami a 7% – z 3 lub wi cej osobami.

Zdecydowanie najcz ciej badani dziel  pokój z rodze stwem (94% m od-
szych vs 93% starszych), ale co tr zeci m odszy (36%) i co czwarty starszy badany 
(25%) dzieli pokój z osob  doros . Zarówno ci, którzy dziel  pokój z rodze -
stwem, jak i ci, którzy dziel  pokój z osobami doros ymi najcz ciej wskazuj , e 
jest to jedna osoba.

W wyniku analizy czynnikowej skonstruowano dwa wska niki dotycz ce 
warunków mieszkaniowych: wyposa enie mieszkania i jako  mieszkania. Pierwszy 
z nich sk ada si  z pyta  dotycz cych posiadania w mieszkaniu/domu wanny lub 
prysznica, ubikacji, bie cej ciep ej wody oraz tego, czy jest w nim ciep o nawet zim . 
Drugi natomiast dotyczy kwes  i takich, jak wilgotno  cian, jasno  pomieszcze , 
ha asu docieraj cego do domu/mieszkania, wystarczaj cej ilo ci miejsca. Analiza 
pokazuje, e wi kszo  domów/mieszka  uczniów jest wyposa onych sanitar-
nie – posiada wymienione instalacje, a 77% uczniów m odszych i 72% uczniów 
starszych mieszka w domach/mieszkaniach, w których nie ma oznak deprywa-
cji technicznej. Odsetek uczniów nieposiadaj cych podstawowego wyposa enia 
w domu/mieszkaniu jest wy szy w ród uczniów starszych (9% vs 5%). 
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W zdecydowanej wi kszo ci domów/mieszka  badanych nastolatków 
znajduje si  podstawowe wyposa enie. Tylko 1% m odszych i 2% starszych 
deklaruje, e w ich mieszkaniach nie ma ubikacji. Podobne odsetki (po 2%) wska-
zuj  na brak wanny lub prysznica. Niezna czna cz  badanych nie ma w miesz-
kaniu bie cej ciep ej wody (3% vs 5%). Zbli ona grupa badanych nastolatków 
skar y si  na to, e w ich mieszkaniach nie jest ciep o (4% vs 6%), brakuje wiat a 
(5% vs 7%), ciany, pod ogi, su  t s  wilgotne (5%). Najwi kszy odsetek badanych 
(8% vs 12%) deklarowa , e w ich mieszkaniach jest ciasno i brakuje miejsca. 
Sytuacja ta cz ciej dotyczy uczniów pochodz cych z miast.

Rysunek 16. Informacje na temat mieszkania (odsetek uczniów odpowiadaj cych 
twierdz co)
Czy w Twoim mieszkaniu…?

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

6.2.4. OKOLICA ZAMIESZKANIA

Zasadniczo badani uczniowie czuj  si  bezpiecznie zarówno wracaj c do domu, 
np. ze szko y, jak i sp dzaj c czas na dworze. W wi kszo ci uwa aj  te , e 
ludzie w okolicy ich domu oraz osiedla s  przyja ni (cho  deklaruje tak nieco 
mniejszy odsetek starszych badanych) oraz e maj  du o kolegów i kole anek 
(cho  zdecydowanie rzadziej uwa aj  tak starsi uczniowie). 
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Miejsce zamieszkania ró nicuje odpowiedzi uczniów dotycz ce istnie-
nia w ich okolicy miejsc, w których mog  sp dza  czas w gronie rówie ników. 
Uczniowie mieszkaj cy w miastach maj  lepszy dost p do miejsc, gdzie mog  

 

Ok. 3/4 badanych deklaruje, e w pobli u ich miejsca zamieszkania jest 
trawnik, plac zabaw, miejsce, gdzie mog  posiedzie , sp dzi  czas z rówie ni-
kami, ok. 3/5 podaje, e w najbli szej okolicy jest boisko, skatepark, basen i/
lub inne miejsca, gdzie mog  sp dzi  czas „na sportowo”. Starsi nieco cz ciej 
dostrzegaj  zaniedbane domy lub inne budynki w najbli szej okolicy oraz znisz-
czone chodniki i ulice. 11% m odszych i 14% starszych mieszka w miejscu, które 
oceniaj  jako na tyle g o ne, e ha as jest równie  w domu/ mieszkaniu.

Rysunek 17. Okolica zamieszkania – wyniki dla ogó u oraz w podziale wie  vs miasto 
(odsetek uczniów odpowiadaj cych twierdz co)

Czy w okolicy Twojego domu, na Twoim osiedlu…?

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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wraz z rówie nikami posiedzie  (plac zabaw, trawnik) oraz takich, gdzie mog  
sp dzi  czas „na sportowo”. Cz ciej zaniedbane budynki dostrzegaj  ucznio-
wie mieszkaj cy na wsi (45% m odszych i 53% starszych uczniów). Zniszczone 
chodniki i mieci na podwórkach/ulicach cz ciej widz  uczniowie miast i to te  
w ród nich jest wi cej uczniów deklaruj cych, e widuj  ludzi, których si  oba-
wiaj . Jednak niezale nie od miejsca zamieszkania uczniowie uwa aj , e ludzie 
w ich okolicy s  przyja ni, a oni sami czuj  si  bezpiecznie sp dzaj c czas na 
dworze i wracaj c do domu.

Poczucie bezpiecze stwa podczas pobytu na dworze oraz podczas powrotów 
do domu (np. ze szko y), a tak e ocena ludzi jako przyjaznych na w asnym osiedlu, 
w okolicy domu zosta y po czone we wska nik bezpieczna okolica. Co ciekawe 
p e  nie ma wp ywu na poczucie bezpiecze stwa uczniów. Dziewcz ta i ch opcy 
w tym samym stopniu oceniaj  swoj  okolic  zamieszkania jako bezpieczn . Cz -
ciej poczucie to maj  uczniowie mieszkaj cy na wsi (84% uczniów m odszych 

i 78% uczniów starszych) ni  w mie cie (79% m odszych i 72% starszych). 
Dodatkowo dwa czynniki zosta y utworzone z pyta  o okolic  miejsca 

zamieszkania: otoczenie negatywne i otoczenie pozytywne. Do czynnika o charak-
terze negatywnym zosta y w czone pytania o zniszczone ulice, le ce mieci, 
zaniedbane domy, ludzi budz cych obawy. Z kolei w sk ad czynnika pozytywnego 
zosta y w czone kwes  e wyst powania trawnika, placu zabaw, miejsca, gdzie 
mo na sp dzi  czas „na sportowo”, posiadanie du ej liczby kolegów. Jak wynika 
z analizy powy szych czynników, nieco cz ciej uczniowie starsi ni  m odsi 
dostrzegaj  w swojej okolicy symptomy deprywacji miejsca zamieszkania. 43% 
uczniów m odszych i 36% uczniów starszych oceni o okolic  zamieszkania jako 
przyjazn . Cz ciej ch opcy ni  dziewcz ta ocenili tak miejsce swojego zamiesz-
kania (46% m odszych i 44% starszych ch opców vs 41% m odszych i 30% star-
szych dziewcz t). W ród m odszych uczniów mieszkaj cy w mie cie cz ciej ni  
mieszkaj cy na wsi (48% vs 38%) oceniali swoj  okolic  jako przyjazn . W ród 
uczniów starszych sytuacja wygl da podobnie, jednak ró nice s  zdecydowanie 
mniejsze (38% vs 35%).
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6.3.  RELACJE SPO ECZNE

 Pytania dotycz ce relacji wchodz  w sk ad dwóch wska ników – relacje 
domowe i relacje rówie nicze. Pierwszy utworzony zosta  z pyta  dotycz -

cych sp dzania czasu z rodzicami/opiekunami, poczucia bezpiecze stwa, spo-
sobu traktowania przez rodziców. Drugi skonstruowany zosta  mi dzy innymi 
na podstawie odpowiedzi na pytania o akceptacj  w ród rówie ników, sp dza-
nie wspólnie wolnego czasu, posiadanie prawdziwych przyjació . Analiza danych 
wykaza a, e wi kszo  uczniów ma dobre relacje rodzinne i rówie nicze. Miej-
sce zamieszkania i p e  nie ró nicuje relacji domowych i rówie niczych. Jedynie 
nieco wi cej uczniów szkó  rednich ucz szczaj cych do szko y na wsi (7,9%) ma 
z e relacje z rówie nikami w porównaniu do uczniów ucz szczaj cych do szkó  
w miastach. W dalszej cz ci rozdzia u przedstawiono wyniki dla poszczegól-
nych zagadnie  buduj cych wska niki.

Rysunek 18. Relacje z rówie nikami

A. Lubi  sp dza  czas z kolegami/kole ankami po szkole
B. Mam prawdziwego przyjaciela/prawdziwych przyjació
C. Koledzy/kole anki lubi  mnie/akceptuj  mnie takim, jakim jestem
D. Mog  liczy  na moich kolegów/moje kole anki, kiedy co  idzie nie tak
E. Moi koledzy/kole anki staraj  si  mi pomaga , kiedy tego potrzebuj
F. Chcia bym mie  wi cej kolegów/kole anek
G. Cz sto k óc  si  z kolegami/kole ankami

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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Wi kszo  badanych uczniów (co najmniej 80% w obu grupach wieko-
wych) utrzymuje dobre relacje ze swoimi rówie nikami – odpowiadaj cy dekla-
ruj , e lubi  sp dza  z nimi czas po szkole (91%), czuj  si  przez nich akcep-
towani i lubiani (82-88%) oraz mog  na nich liczy  w trudnych sytuacjach 
(80-86%). 85-87% badanych deklaruje, e ma prawdziwych przyjació .

Je dnocze nie od 3% do 8% uczniów nie ma dobrych relacji z kolegami/
kole ankami – nie maj  przyjació , nie mog  liczy  na ich wsparcie ani nawet 
akceptacj . 

Zagadnienie to nie ró nicuje istotnie uczniów szkó  podstawowych i red-
nich, cho  mo na odnotowa  nieznacznie wi cej opinii pozytywnych w ród 
nastolatków. Na pomoc i wsparcie rówie ników nieco cz ciej mog  liczy  
dziewczynki ni  ch opcy, a tak e cz ciej uczniowie liceów ogólnokszta c cych 
ni  bran owych szkó  I stopnia.

Zd ecydowana wi kszo  ankietowanych deklaruje tak e dobre rela-
cje z rodzicami/ opiekunami oraz pozytywnie ocenia atmosfer  panuj c  
w ich domach/miejscach zamieszkania. Zagadnienie to nie ró nicuje znacz co 
uczniów m odszych (ze szkó  podstawowych) i starszych (ze szkó  rednich), 
cho  zauwa alna jest lekka tendencja w kierunku bardziej pozytywnych ocen 
wystawianych przez szóstoklasistów.

Oko o 90% badanych w obu grupach wiekowych lubi sp dza  czas 
w swoich domach i czuje si  w nich bezpiecznie. Ponad 85% deklaruje, e lubi 
sp dza  czas ze swoj  mam /opiekunk , nieco mniej, bo oko o 80% – mówi 
to samo o swoim tacie/opiekunie, natomiast ju  tylko 62% lubi sp dza  czas 
z rodze stwem.

Badana m odzie  w wi kszo ci deklaruje, e w razie potrzeby mog  popro-
si  rodziców/opiekunów o pomoc (oko o 90% takich opinii w obu grupach wie-
kowych), oko o 80% przyznaje, e o swoich problemach mog  otwarcie poroz-
mawia  z rodzicami/opiekunami.

Z d rugiej strony 6% m odszych oraz 11% starszych uczniów nie mo e 
w pe ni liczy  na otwarto  i pe ne wsparcie rodziców/opiekunów, a 3% nie 
czuje si  bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.

5%  uczniów VI klas szkó  podstawowych oraz 7% uczniów II klas szkó  red-
nich deklaruje, e nie ma z kim porozmawia  o powa nych problemach. W ród star-
szych uczniów taka sytuacja dotyczy 8% ch opców i 5% dziewcz t, w liceach ogól-
nokszta c cych tylko 4% m odzie y, natomiast w technikach i bran owych szko ach 
I stopnia – a  9%. Ponadto 10% ucz cych si  na wsi i 9% ucz szczaj cych do szkó  
rednich na terenie miasta odzi. W ród uczniów podstawówek nie zanotowano 

ró nic pomi dzy analizowanymi grupami (p e , miejsce zamieszkania, miejsce nauki).
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Rysunek 19. Relacje z rodzicami/opiekunami

1. Kiedy potrzebuj , mog  poprosi  rodziców/opiekunów/wychowawców o pomoc
2. W domu czuj  si  bezpiecznie
3. Lubi  by  w domu
4. Rodzice/opiekunowie/wychowawcy traktuj  mnie sprawiedliwie
5. Lubi  sp dza  czas z Mam /opiekunk
6. Lubi  sp dza  czas z Tat /opiekunem
7. Mog  otwarcie porozmawia  z rodzicami/opiekunami/wychowawcami o moich problemach
8. W naszej rodzinie mamy czas dla siebie nawzajem
9. W mojej rodzinie du o ze sob  rozmawiamy
10. W mojej rodzinie jest wa ne, aby ka dy wyrazi  swoje zdanie
11. Lubi  sp dza  czas z rodze stwem
12. Rodzice/opiekunowie/wychowawcy zbyt du o ode mnie wymagaj

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Pozosta e oko o 95% uczniów potra  o wskaza  osoby, do których zwró-
ciliby si , gdyby mieli powa ny problem – w obu grupach wiekowych najcz -
ciej s  to rodzice (oko o 90% wskaza ) oraz przyjaciele (75-80% wskaza ). Do 

rodze stwa mo e si  zwróci  o pomoc mniej wi cej po owa ankietowanych 
z obu grup wiekowych (48-54%).



94 Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

M odsi uczniowie mog  liczy  ponadto na babcie i dziadków – wskazy-
wali ich znacznie cz ciej ni  ich starsi koledzy ze szkó  ponadpodstawowych 
(60% vs 37%). Ponadto szóstoklasi ci ch tniej ni  drugoklasi ci zwracaj  si  ze 
swoimi problemami do wychowawców (42% vs 18%), pedagogów/psychologów 
szkolnych (24% vs 7%), innych nauczycieli (18% vs 5%) czy trenerów (12 vs 7%).

Z kolei badani osiemnastolatkowie znacznie cz ciej ni  m odsi ankie-
towani dziel  si  swoimi problemami ze swoj  sympa   (50% vs 29%; w tym 
55% dziewcz t wskaza o na swojego ch opaka oraz 45% ch opców – na swoj  
dziewczyn ).

Rysunek 20. Osoby, do których ucze  zwróci by si  w przypadku powa nego problemu

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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6.4.  DOBROSTAN PSYCHICZNY

Dobrostan psychiczny, na który sk ada si  ogólna ocena zadowolenia z ycia 
oraz samoocena – postrzeganie siebie i swojego wygl du, ma kluczowe zna-

czenie dla zjawiska wykluczenia spo ecznego. Dlatego dosy  szczegó owo zosta  
on potraktowany w niniejszym badaniu. Wydaje si , e negatywne nastawienie 
do ycia i krytyczny stosunek do siebie mog  prowadzi  do wykluczenia, ale 
mog  by  tez jego nast pstwem i symptomem.

Uczniowie VI klas szkó  podstawowych s  ogólnie bardziej zadowoleni ze 
swojego ycia, postrzegaj  siebie i swoje ycie bardziej optymistycznie oraz pre-
zentuj  wi cej pozytywnych postaw ni  ich starsi koledzy z II klas szkó  rednich.

41% szóstoklasistów i a  o po ow  mniej drugoklasistów (20%) ocenia 
swoje ycie na co najmniej ocen  „9” w 10-stopniowej skali. Z kolei oceny naj-
ni sze (poni ej „5”) wystawi o 6% uczniów szkó  podstawowych i dwukrotnie 
wi cej uczniów szkó  rednich (12%).

Rysunek 21. Ocena zadowolenia z ycia

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

W wyniku analizy czynnikowej wyró niono dwa czynniki – emocje pozytywne 
i emocje negatywne. Cz sto emocje pozytywne odczuwaj  zarówno uczniowie starsi 
jak i m odsi, cho  w drugiej grupie odsetek jest troch  wi kszy (91% vs 96%). P e  
i miejsce zamieszkania nie maj  wi kszego wp ywu na czynnik emocje pozytywne. Ina-
czej sytuacja wygl da w przypadku czynnika emocje negatywne. Charakterystyczne 
jest to, e wi cej uczniów starszych odczuwa cz ste emocje negatywne (16% vs 6%). 
W ród uczniów szkó  rednich najmniejszy odsetek wyst puje w ród ucz szczaj -
cych do szkó  bran owych I stopnia (11% vs 16% uczniowie liceów vs 16% uczniowie 
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techników). Dziewcz ta cz ciej ni  ch opcy odczuwaj  emocje negatywne, a dodat-
kowo odsetek ten wzrasta w ród starszych uczennic (21 % vs 9%).

Niemal wszystkie uj te w badaniu aspekty badaj ce dobrostan psychiczny 
potwierdzaj  tez  o bardziej pozytywnym nastawieniu do ycia i siebie samych 
przez uczniów VI klas szkó  podstawowych – pozytywne postawy lub samo-
ocen  prezentuje rednio o kilkana cie procent wi cej uczniów m odszych.

Rysunek 22. Postrzeganie siebie – samopoczucie, samoocena, wygl d

A. Jestem szcz liwy/a
B. S  rzeczy, w których jestem wietny/a (np. w sporcie, piewaniu, malowaniu, nauce….)
C. Jest wiele sytuacji, w których jestem dumny/a z siebie
D. Jestem z siebie zadowolony/a
E. Podoba mi si  to, jak wygl dam
F. Cz sto odnosz  sukcesy
G. Cz sto my l , e chcia bym/chcia abym wygl da  inaczej
H. Cz sto martwi  si  o to, jak wygl dam
I. Jest wiele sytuacji, z którymi nie mog  sobie poradzi
J. Czuj  si  gorszy/a od innych
K. Sprawiam k opoty w domu
L. Sprawiam k opoty w szkole

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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Uczniowie VI klas szkó  podstawowych w porównaniu do starszych kole-
gów rzadziej odczuwaj  negatywne emocje i uczucia (np. rzadziej czuj  si  
samotni, maj  z y humor), a cz ciej – uczucia i emocje pozytywne (np. cz ciej 
maj  dobry humor, czuj  rado ).

Rysunek 23. Postrzeganie siebie – uczucia i emocje

Jak cz sto w ci gu ostatniego tygodnia…?
A. mia e /a  dobry humor
B. czu e /a  rado
C. czu e /a  si  wyluzowany/a, odpr ony/a
D. by e /a  zdenerwowany/a
E. odczuwa e /a  bardzo siln  z o
F. by o Ci smutno
G. chcia o Ci si  p aka
H. mia e /a  z y humor
I. czu e /a  si  samotny/a
J. ba e /a  si  czego /kogo

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

W obu grupach wiekowych ch opcy s  bardziej zadowoleni z ycia ni  
dziewczynki, a tak e prezentuj  bardziej optymistyczne postawy i maj  wy sz  
samoocen  i lepsze samopoczucie. Warto natomiast odnotowa , e poczucie 
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dobrostanu psychicznego w ród dziewczynek z klas VI jest bardzo zbli one, 
a w niektórych aspektach nawet wy sze ni  w ród ch opców z II klas szkó  red-
nich. Zatem mo na dokona  nast puj cego stopniowania poczucia dobrostanu 
psychicznego w ród badanych uczniów: najbardziej pozytywne postawy pre-
zentuj  ch opcy z klas VI, nieco s absze – dziewczynki z klas VI, podobnie (lub 
nawet nieznacznie gorzej) wypadaj  ch opcy z klas II szkó  rednich, za  najmniej 
pozytywnych postaw prezentuj  dziewczynki z II klas szkó  rednich.

Analizuj c poczucie dobrostanu psychicznego w ród uczniów szkó  ponad-
podstawowych zauwa y  mo na tendencj  widoczn  tak e w innych aspektach 
analizowanych w niniejszym raporcie, pokazuj c , i  uczniowie bran owych szkó  
I stopnia prezentuj  najwi cej pozytywnych postaw i najlepiej oceniaj  swoje 
ycie oraz siebie samych (poziom zbli ony do wystawianych przez uczniów szkó  

podstawowych), za  stosunkowo najwi cej postaw i emocji negatywnych oraz 
najni sze (samo-)oceny wystawiaj  uczniowie liceów ogólnokszta c cych.

Kolejn  zauwa aln  tendencj , potwierdzaj c  wcze niejsze obserwacje 
jest to, i  uczniowie szkó  zlokalizowanych na terenie miasta odzi rzadziej ni  
ich koledzy z mniejszych miejscowo ci oceniaj  siebie i swoje ycie pozytyw-
nie, a wi c deklaruj  ni szy poziom dobrostanu psychicznego. Prawdopodobnie 
wi e si  to jednak z liczniejsz  reprezentacj  w mie cie odzi szkó  rednich – 
zw aszcza liceów ogólnokszta c cych – a wi c uczniów, którzy prezentuj  bar-
dziej negatywne postawy ni  ich koledzy z innych grup analizowanych w niniej-
szym opracowaniu. 

6.5 . ZDROWIE

Jednym z wa nych modu ów badania by y kwes  e zwi zane ze zdrowiem. 
Badacze podeszli do tego zagadnienia wielotorowo. Uczniowie dokonywali 

samooceny stanu zdrowia, byli pytani o ograniczenia w codziennym funkcjo-
nowaniu wynikaj ce z kondycji zdrowotnej, o odczuwane dolegliwo ci, a tak e 
o choroby przewlek e z którymi si  borykaj  i zachorowalno  na wybrane cho-
roby ostre w ostatnim czasie. Natomiast na podstawie podawanych parametrów 
 zycznych mo liwe by o okre lenie odsetka uczniów z nadwag  lub niedowag . 

Istotnym obszarem badawczym by o tak e spo ywanie przez uczniów produk-
tów korzystnych i niekorzystnych dla zdrowia oraz kluczowych posi ków, upra-
wianie aktywno ci  zycznej i ilo  czasu po wi cana na sen – jako determinanty 
w a ciwego rozwoju i prawid owego funkcjonowania psycho  zycznego. 

Kwes  e powi zane ze zdrowiem poruszono te  w innych rozdzia ach – 
Zachowania ryzykowne oraz Dobrostan psychiczny.
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6.5.1. STAN ZDROWIA

 Dla zdecydowanej wi kszo ci uczniów stan zdrowia nie stanowi przeszkody 
przy podejmowaniu aktywno ci typowych dla ich rówie ników. Oko o dziewi  
na dziesi  osób deklaruje (92% uczniów szkó  podstawowych, 91% uczniów 
szkó  rednich), e podobnie jak ich kole anki i koledzy mo e uprawia  taki sport 
jak chce, wyje d a  na wakacje czy wycieczki szkolne. Ale ju  dla wi cej ni  co 
dziesi tego ucznia, podejmowanie typowych dla jego wieku aktywno ci bywa 
ograniczone przez stan zdrowia (8% – uczniowie szkó  podstawowych, 9% – 
uczniowie szkó  rednich).

Tak e z dokonanej samooceny stanu zdrowia wynika, e uczniowie VI klas 
szkó  podstawowych i II klas szkó  rednich oceniaj  swoje zdrowie raczej 
pozytywnie. W sporadycznych przypadkach badani uczniowie okre laj  swój 
stan zdrowia jako z y lub bardzo z y. W ród uczniów klas VI szkó  podstawowych 
42% swoje zdrowie ocena bardzo dobrze, 45% dobrze, a 11% rednio. W grupie 
uczniów klas II szkó  rednich ocena w asnego zdrowia jest nieco gorsza, cho  
wci  przewa aj  oceny pozytywne – 33% ocenia je jako bardzo dobre, 47% 
jako dobre, a 17% jako rednie. Nale y przy tym mie  na uwadze, e osoby, które 
ju  w wieku nastoletnim sygnalizuj  problemy zdrowotne, gorzej funkcjonuj  
w kolejnych latach, s  bardziej podatne na choroby i obarczone wi kszym ryzy-
kiem przedwczesnej mierci101. 

Rysunek 24. Ocena swojego zdrowia

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

101 Mazur J., Samoocena zdrowia, w: J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne m odzie y 
szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowa  socjodemogra  cznych. Wyniki bada  HBSC 
2014, 2015, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, s. 79-84. [h  p://www.imid.med.pl/images/
do-pobrania/Zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_www.pdf dost p: 20.07.2018].
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Zarówno w grupie szóstoklasistów, jak i drugoklasistów, ch opcy cz ciej 
ni  dziewczynki oceniaj  swoje zdrowie jako bardzo dobre (VI klasa: 48% ch op-
ców w porównaniu do 36% dziewcz t; II klasa: 44% ch opców w porównaniu 
do 22% dziewcz t). Najlepsze zdanie o swojej kondycji zdrowotnej maj  ucznio-
wie bran owych szkó  I stopnia (46% ocen bardzo dobrych), nast pnie ucznio-
wie szkó  podstawowych (42% ocen bardzo dobrych), nieco gorzej uczniowie 
techników (35% ocen bardzo dobrych), a najs abiej liceali ci (29% ocen bardzo 
dobrych).

Jak wynika z deklaracji uczniów, dla zdecydowanej wi kszo ci ró nego 
typu problemy zdrowotne nie s  adn  przeszkod  w codziennym funkcjono-
waniu, cho  26% u czniów VI klas szkó  podstawowych i 30% II klas szkó  red-
nich jest dotkni tych chorobami, które mo na okre li  mianem przewlek ych 
(np. alergia, astma, cukrzyca, choroby serca). Przy obecnym rozwoju medycyny 
z cz ci  chorób przewlek ych mo na bowiem funkcjonowa , redukuj c wynika-
j ce z nich ograniczenia do minimum. 

Rysunek 25. Choroby przewlek e

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Najwi cej uczniów dotkni tych chorobami przewlek ymi mieszka w odzi, 
przy czym nale y mie  na uwadze, e lepszy dost p do lekarzy specjalistów 
w wi kszym mie cie mo e determinowa  zwi kszony odsetek diagnoz w kie-
runku chorób przewlek ych, w porównaniu z mniejszymi miejscowo ciami 
i wsiami. 

Uczniowie choruj cy przewlekle, zostali zapytani o rodzaj choroby, 
z któr  si  zmagaj . Nast pnie ka da z podanych chorób zosta a przypisana 
do odpowiedniej kategorii w oparciu o Mi dzynarodow  statystyczn  klasy  ka-
cj  chorób i problemów zdrowotnych ICD-10. Z przeprowadzonej analizy wynika, 
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e uczniowie z chorobami przewlek ymi, najcz ciej s  dotkni ci schorzeniami 
nale cymi do nast puj cych kategorii:

urazy, zatrucia i inne okre lone skutki dzia ania czynników zewn trznych (62% 
zarówno w grupie choruj cych przewlekle uczniów klas VI, jak i klas II), przy 
czym niemal we wszystkich przypadkach s  to ró nego rodzaju alergie;
choroby uk adu oddechowego  (17% w ród choruj cych przewlekle uczniów 
klas VI, 19% w ród choruj cych uczniów klas II) – w tej kategorii chorób jest 
to przewa nie astma;
zaburzenia wydzielania wewn trznego, stanu od ywienia i przemiany metabo-
licznej (9% w obu grupach wiekowych), czyli najcz ciej choroby tarczycy, 
ale tak e cukrzyca; 
choroby uk adu kr enia (7% w obu grupach wiekowych), w ród których 
najcz ciej by y wymieniane choroby serca.
Alergie i cukrzyca, to choroby przewlek e, na które zwrócili uwag  tak e 

nauczyciele bior cy udzia  w badaniu jako ciowym. Ich zdaniem zachorowal-
no  na ró nego typu alergie jest coraz bardziej powszechna w ród uczniów, 
czasem powoduj c zwi kszon  absencj  w szkole (odczulanie, pobyty w szpi-
talu), a w powa niejszych przypadkach powoduj c nawet konieczno  wdro e-
nia nauczania indywidualnego. Dla uczniów z cukrzyc  szko y zwykle stwarzaj  
specjalne warunki, umo liwiaj c np. spo ywanie posi ków czy napojów na lek-
cjach, zdarzaj  si  tak e szko y, które przeprowadzaj  specjalne szkolenia dla 
nauczycieli, u atwiaj ce wspieranie dzieci dotkni tych chorob . 

Uczniowie II klas szkó  rednich cz ciej ni  uczniowie VI klas szkó  pod-
stawowych odczuwaj  dolegliwo ci typu bóle pleców, bóle g owy czy brzucha, 
problemy ze skór , brak energii czy problemy z zasypianiem. Drugoklasi ci naj-
cz ciej skar  si  na brak energii – ponad po owa uczniów odczuwa go prawie 
w ka dym tygodniu, a co pi ty niemal codziennie. Bóle g owy przynamniej raz 
w tygodniu odczuwa mniej wi cej co trzeci ucze  z tej grupy, przy czym co jede-
nasty prawie ka dego dnia, to samo dotyczy problemów z zasypianiem. W ród 
szóstoklasistów tak e najcz ciej wyst puj  bóle g owy, problemy z zasypianiem 
oraz brak energii, przy czym rzadziej ni  u starszych kolegów – ka d  z tych dole-
gliwo ci prawie raz w tygodniu lub cz ciej odczuwa mniej wi cej co czwarty 
ucze  VI klasy szko y podstawowej (prawie codzienne problemy z zasypianiem 
ma co jedenasty, a bóle g owy i brak energii co czternasty). 

Dolegliwo ci te mog  wi za  si  z coraz cz ciej dostrzeganym przez 
nauczycieli (wywiady jako ciowe) problemem zaburze  emocjonalnych czy 
depresji, ale mog  by  tak e skutkiem stresu, np. stresu szkolnego, który, jak 
wynika z bada  HBSC, jest zjawiskiem do  cz sto wyst puj cym i jednocze nie 
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wp ywaj cym na ró ne obszary funkcjonowania uczniów102 Przy czym sami 
uczniowie pytani, czy na sta e choruj  na jakie  choroby, zaledwie w pojedyn-
czych przypadkach wskazywali np. na depresj . 

Tabela 17. Dolegliwo ci odczuwane przez uczniów w ci gu ostatnich 12 miesi cy

Dolegliwo ci Uczniowie 
klas:

Prawie 
co-

dziennie

Cz ciej 
ni  raz w 
tygodniu

Prawie 
w ka dym 
tygodniu

Prawie w 
ka dym 
miesi cu

Rzadko 
lub nigdy

Ogó em
n

ból brzucha
VI 4% 5% 6% 30% 54% 989
II 4% 7% 8% 36% 45% 1000

ból pleców
VI 4% 4% 5% 14% 73% 986
II 8% 6% 11% 24% 51% 993

problemy 
z zasypianiem

VI 9% 7% 9% 15% 61% 987
II 9% 11% 12% 17% 51% 996

ból g owy
VI 7% 8% 11% 27% 47% 986
II 9% 12% 13% 29% 38% 996

problemy ze 
skór

VI 5% 2% 2% 5% 87% 985
II 10% 4% 4% 13% 68% 988

brak energii
VI 7% 6% 9% 15% 62% 988
II 21% 18% 14% 19% 27% 1000

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Oko o 90% uczniów klas VI i klas II w ci gu ostatniego roku przynaj-
mniej raz by o chorych na gryp  lub przezi bienie, przy czym odpowied-
nio 28% i 24% chorowa o 3 razy lub nawet cz ciej. O ile przezi bienie lub 
grypa dotykaj  niemal wszystkich uczniów, to choroby typu angina, zapalenie 
oskrzeli czy p uc zdarzaj  si  zdecydowanie rzadziej. W ród szóstoklasistów 
mniej wi cej co trzeci co najmniej raz w ostatnim roku chorowa  na zapale-
nie oskrzeli lub p uc, tyle samo na angin . Natomiast w ród drugoklasistów 
na zapalenie oskrzeli lub p uc przynajmniej raz w ostatnim roku zachorowa o 
23%, a na angin  30%. 

102 Ma kowska-Szkutnik A., Stres szkolny, w: J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne 
m odzie y szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowa  socjodemogra  cznych. Wyniki bada  
HBSC 2014, 2015, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, s. 72-76. [h  p://www.imid.med.pl/
images/do-pobrania/Zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_www.pdf dost p: 20.07.2018].
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Tabela 18. Zachorowalno  w ród uczniów na wybrane choroby ostre w ci gu ostatnich 
12  miesi cy

Choroby ostre Uczniowie 
klas: Ani razu 1 raz 

w roku
2 razy 
w roku

3 razy 
w roku lub 

cz ciej

Ogó em
n

przezi bienie, 
grypa

VI 9% 30% 33% 28% 977

II 9% 33% 34% 24% 989

zapalenie 
oskrzeli, p uc

VI 66% 24% 6% 3% 973

II 77% 18% 3% 2% 986

Angina
VI 67% 20% 7% 6% 966

II 71% 19% 7% 4% 985

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Wa n  kwes   jest tak e dba o  o odpowiedni stan jamy ustnej i uz -
bienia, w tym regularne odwiedzanie dentysty. W ci gu ostatnich 12 miesi cy 
u dentysty poza szko  by o 81% uczniów VI klas szkó  podstawowych i 77% 
uczniów II klas szkó  rednich. Mog y to by  zarówno wizyty pro  laktyczne, jak 
i zwi zane z leczeniem. Warto przy tym nadmieni , e podczas omawiania kwe-
s  i brakuj cego wsparcia dla uczniów borykaj cych si  z problemami zdrowot-
nymi, nauczyciele w badaniu jako ciowym najcz ciej mówili w a nie o powro-
cie gabinetów dentystycznych do szkó .

Podsumowuj c wyniki badania w zakresie oceny stanu zdrowia przez samych 
uczniów, warto przedstawi  analiz  demogra  czn  utworzonego w wyniku analizy 
czynnikowej wska nika zdrowie. Powsta  on w efekcie agregowania odpowiedzi na 
pytania o ocen  stanu zdrowia oraz wskazywanych przez uczniów dolegliwo ci. 
Stan zdrowia uczniów m odszych cz ciej ni  uczniów starszych mo na okre li  
jako bardzo dobry (84% vs 72%). W lepszej kondycji s  uczniowie m odsi mieszka-
j cy na wsi ni  w mie cie (87% vs 71%). Miejsce zamieszkania uczniów starszych 
nie ró nicuje ich stanu zdrowia. Dziewcz ta rzadziej ni  ch opcy oceniaj  stan 
swojego zdrowia jako bardzo dobry. 63% dziewcz t starszych i 79% dziewcz t 
m odszych ma bardzo dobry stan zdrowia, podczas gdy w ród ch opców starszych 
taki stan deklaruje 82% i a  90% ch opców m odszych.
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6.5.2.OD YWIANIE

W a ciwa dieta jest bardzo wa na dla prawid owego rozwoju cz owieka i utrzy-
mania dobrej kondycji organizmu. Zasady zdrowego ywienia, opracowane przez 
Instytut ywienia i ywno ci wskazuj  m.in. na konieczno  jak najcz stszego 
spo ywania warzyw i owoców, w jak najwi kszej ilo ci, unikania spo ycia cukru, 
s odyczy i s odkich napojów, a tak e s onych przek sek103. 

Tymczasem  40% m odszych uczniów przynajmniej raz dziennie si ga po 
s odycze, 20% po s one przek ski, a 22% pije s odzone napoje (z porównania 
 tych danych do ogólnopolskich danych uzyskanych w badaniu HBSC z 2014 roku 
wynika, e codzienna konsumpcja s odyczy w ród ódzkich szóstoklasistów jest 
troch  wy sza – 40% versus 31%, a spo ycie s odzonych napojów na podobnym 
poziomie – 22% versus 25%104). Uc zniowie II klas szkó  rednich spo ywaj  tego 
typu produkty troch  rzadziej ni  ich m odsi koledzy – 29% przynajmniej raz 
dziennie je s odycze, 10% si ga po s one przek ski, a 16% pije s odzone napoje. 

Stosunkowo cz sto uczniowie si gaj  po napoje energetyzuj ce – co naj-
mniej kilka razy w tygodniu pije je 27% uczniów II klas szkó  rednich i 19% 
uczniów VI klas szkó  podstawowych. Tak e nauczyciele w wywiadach jako cio-
wych zwrócili uwag  na zbyt cz ste spo ywanie przez uczniów napojów energe-
tyzuj cych. W zwi zku z tym, niektóre szko y wprowadzaj  zakaz picia tego typu 
napojów, a nauczyciele podejmuj  interwencje, tak e polegaj ce na prowadze-
niu pogadanek o szkodliwo ci takich napojów.

Jednocze nie uczniowie jedz  zdecydowanie za ma o warzyw i owoców. 
Zgodnie z piramid  zdrowego ywienia i aktywno ci  zycznej, warzywa i owoce 
powinny by  podstaw  diety, ponadto nale y je spo ywa  kilka razy dziennie105. 
Tymczasem tylko 25% szóstoklasistów je warzywa cz ciej ni  raz dziennie, 
a 33% cz ciej ni  raz dziennie si ga po owoce. W ród starszych uczniów cz -
stotliwo  ta jest jeszcze ni sza – 18% drugoklasistów je warzywa cz ciej ni  
raz dziennie, a owoce 21%. Spadek spo ycia wraz z wiekiem produktów korzyst-
nych dla zdrowia, jakimi s  warzywa i owoce, jest tendencj , która znajduje 

103 Jarosz M., Wolnicka K., Sajór I., Wierzejska R., Zalecenia dotycz ce ywienia i aktywno ci  zycznej, 
w: M. Jarosz (red.), Normy ywienia dla populacji Polski, 2017, Warszawa: Instytut ywno ci 
i ywienia, s. 261-287. [h  ps://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/normy-
zywienia-2017, dost p: 16.07.2018].

104 Dzielska A., Spo ywanie wybranych produktów, w: J. Mazur, Zdrowie i zachowania zdrowotne 
m odzie y szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowa  socjodemogra  cznych. Wyniki bada  
HBSC 2014, 2015, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, s. 144-155. [h  p://www.imid.med.pl/
images/do-pobrania/Zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_www.pdf dost p: 20.07.2018].

105 Jarosz M., Wolnicka K., Sajór I., Wierzejska R., Zalecenia dotycz ce ywienia i aktywno ci  zycznej, 
op. cit.
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potwierdzenie tak e w badaniach HBSC. Przy czym, w porównaniu do ogólno-
polskich wyników uzyskanych w ramach badania HBSC z 2014 roku, spo ycie 
warzyw i owoców kilka razy w ci gu dnia przez uczniów z województwa ódz-
kiego jest znacznie wy sze (dotyczy to grupy szóstoklasistów)106. 

Na podstawie uzyskanych wyników opracowano 2 wska niki pokazu-
j ce odsetek uczniów od ywiaj cych si  skrajnie le. W przypadku pierwszego 
wska nika wykorzystano informacje o jedzeniu warzyw i owoców – skumulo-
wano wyniki uczniów, którzy deklaruj , e owoce i warzywa jedz  bardzo rzadko 
– „je owoce i warzywa rzadziej ni  raz w tygodniu lub w ogóle”. Takich uczniów 
– zarówno m odszych, jak i starszych jest ok 2%, natomiast w grupie uczniów 
wykluczonych ten odsetek w ród m odszych wynosi 15%, a w ród starszych 
11% i jest zdecydowanie wy szy ni  w pozosta ych wyró nionych segmentach. 
Nieco cz ciej w tej grupie znale li si  ch opcy i osoby mieszkaj ce w miastach.

Do budowy drugiego wska nika wykorzystano dane dotycz ce jedzenia 
s odyczy, s onych przek sek i picia s odkich napojów cz ciej ni  raz dziennie. 
Nieznacznie cz ciej do spo ywania tych produktów z tak  cz stotliwo ci  przy-
znaj  si  m odsi ni  starsi badani (5% vs 3%). Natomiast w przypadku szkó  red-
nich, zdecydowanie cz ciej w tej grupie znale li si  uczniowie bran owych szkó  
I stopnia (7%) ni  techników (3%) czy liceów ogólnokszta c cych (2%). Podobnie 
jak w przypadku rzadkiego jedzenia warzyw i owoców – do bardzo cz stego 
jedzenia niezdrowych produktów cz ciej przyznaj  si  ch opcy ni  dziewcz ta. 
W przypadku m odszych uczniów mo na zauwa y  równie , e cz ciej dotyczy 
to mieszka ców miast (w ród starszych ta ró nica nie jest widoczna). Niezdrowy 
sposób od ywiania oszacowany przy wykorzystaniu tego wska nika zdecydo-
wanie cz ciej charakteryzuje uczniów wykluczonych ni  pozosta e grupy – a  
19% w ród m odszych i 14% w ród starszych.

Instytut ywno ci i ywienia podkre la tak e znaczenie niadania, jako 
szczególnie wa nego posi ku w ci gu dnia107. W ród uczniów klas VI szkó  pod-
stawowych ka dego dnia niadanie je 84%, 9% kilka razy w tygodniu, ale nie 
codziennie, 7% raz na jaki  czas lub w ogóle. W ród uczniów klas II szkó  red-
nich nawyk codziennego jedzenia niadania ma mniej uczniów – 71% spo ywa 
je ka dego dnia, 18% kilka razy w tygodniu, ale nie codziennie, a 11% spora-
dycznie. Zdarza si , e uczniowie nie jedz  rano niadania, poniewa  w ich 
domu brakuje jedzenia. W ród szóstoklasistów 5% zdarza si  to cz sto, a 6% od 
czasu do czasu, w ród drugoklasistów – 10% cz sto, a 7% od czasu do czasu. 
Uczniowie, którzy nie spo ywaj  niada  regularnie, s  pozbawieni korzystnego 

106 A. Dzielska, Spo ywanie wybranych produktów, op. cit.

107 Tam e. 
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wp ywu tego posi ku na swoje funkcje poznawcze – m. in. wzrost koncentracji, 
popraw  pami ci i efektywno  uczenia si . Badania wykazuj  na pozytywny 
zwi zek mi dzy regularnym jedzeniem odpowiednio skomponowanych pod 
wzgl dem od ywczym niada  a ocenami w szkole czy uzyskiwanymi wynikami 
na testach108.

Tabela 19. Cz stotliwo  spo ywania przez uczniów okre lonych produktów/posi ków

Jak cz sto jesz 
lub pijesz:

Uczniowie 
klas:

Rzadziej ni  
raz w tyg.

 lub w ogóle 
nie jem

Raz 
w 

tygodniu

Kilka razy 
w tyg., 
ale nie 

codziennie

Raz 
dziennie

Cz ciej 
ni  raz 

dziennie

Ogó em
n

owoce
VI 3% 8% 30% 26% 33% 991
II 5% 17% 35% 23% 21% 997

warzywa
VI 5% 13% 30% 27% 25% 986
II 4% 12% 35% 30% 18% 999

s odycze
VI 5% 23% 32% 23% 17% 985
II 9% 24% 38% 18% 12% 993

chipsy, s one 
przek ski

VI 13% 36% 31% 11% 9% 987
II 21% 43% 26% 6% 4% 993

coca-col , inne 
s odkie napoje

VI 16% 32% 30% 12% 11% 983
II 26% 32% 26% 8% 8% 996

napoje 
VI 64% 17% 10% 6% 4% 980
II 49% 24% 16% 5% 6% 994

niadanie
VI 4% 3% 9% 65% 19% 984
II 6% 5% 18% 58% 13% 995

ciep y posi ek 
(obiad, 
obiadokolacj )

VI 1% 2% 5% 52% 40% 987

II 1% 2% 8% 51% 38% 992

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Przynajmniej jeden ciep y posi ek w ci gu dnia (np. obiad lub obiadokola-
cj ), spo ywa 92% uczniów VI klas szkó  podstawowych i 89% uczniów II klas 
szkó  rednich. Kilka razy w tygodniu, ale nie codziennie, ciep y posi ek je 5% 
szóstoklasistów i 8% drugoklasistów. S  to do  wysokie odsetki, przy czym 
istotna jest tak e warto  od ywcza spo ywanych posi ków. 

Co p i ty ucze  VI klasy szko y podstawowej i co czwarty II klasy szko y 
redniej stosuje jak  diet . W wi kszo ci przypadków jest to dieta ukierun-

kowana na zredukowanie wagi (63% szóstoklasistów i 56% drugoklasistów 

108 Adolphus K., Lawton C.L., Dye L., The e  ects of breakfast on behavior and academic performance 
in children and adolescents, „Fron  ers in Human Neuroscience” 2013, 7 (425). [h  ps://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar  cles/PMC3737458/ dost p: 20.07.2018]
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stosuj cych diet ), w mniejszym stopniu podyktowana wzgl dami zdrowotnymi 
(odpowiednio 28% i 26%) lub ch ci  przybrania na wadze (odpowiednio 7% 
i 17%). 1% w ka dej grupie przyznaje, e jest na diecie, poniewa  robi  to inni, 
taka jest moda. Diet  odchudzaj c  cz ciej stosuj  dziewcz ta, diet  ukierun-
kowan  na przybranie na wadze – cz ciej ch opcy.

Rysunek 26. Stosowanie diety

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Z bada  jako ciowych przeprowadzonych z nauczycielami wynika, e 
uczniowie generalnie interesuj  si  swoim zdrowiem i zasadami zdrowego trybu 
ycia, zw aszcza e cz  szkó  prowadzi zaj cia dotycz ce zdrowia, prawid o-

wego od ywiania, aktywno ci  zycznej czy szkodliwo ci u ywek (w szko ach 
podstawowych, tak e w liceach ogólnokszta c cych, ale ju  w badanych tech-
nikach i bran owych szko ach I stopnia nie by y prowadzone szeroko zakrojone 
dzia ania z tego zakresu). Uczniowie zwykle zdaj  sobie wi c spraw  z tego, e 
ich nawyki ywieniowe s  niew a ciwe, lecz mimo to pij  napoje energetyzuj ce 
czy jedz  produkty typu fast food.

6.5.3. BODY MASS INDEX

Na podstawie podawanej przez uczniów wagi cia a oraz wzrostu, dokonano obli-
czenia wska nika Body Mass Index (BMI), który zestawiono z siatkami centylo-
wymi i warto ciami referencyjnymi opracowanymi przez World Health Organi-
za  on, pozwalaj cymi okre li  prawid owo  masy cia a109. Z przeprowadzonych 

109 BMI-for-age (5-19 years), World Health Organiza  on, h  p://www.who.int/growthref/
who2007_bmi_for_age/en/, dost p: 16.07.2018.
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analiz wynika, e w ród uczniów klas VI szkó  podstawowych odpowiedni  
wag  ma 59% ch opców i 71% dziewcz t. W ród ch opców w tej grupie 16% 
ma nadwag , a 4% jest oty ych, z kolei w ród dziewczynek nadwag  ma 10%, 
a oty ych jest mniej ni  1%. Z kolei lekk  niedowag  ma 4% ch opców i 6% 
dziewcz t, a znaczn  niedowag  odpowiednio 16% i 13%. W grupie starszych 
uczniów proporcje te zmieniaj  si : w grupie uczniów klas II szkó  rednich pra-
wid ow  wag  ma 74% ch opców i 82% dziewcz t, przy czym nadwag  ma 18% 
ch opców i 10% dziewcz t, a z oty o ci  zmaga si  odpowiednio 2% i 1%. Wraz 
z wiekiem zmniejsza si  odsetek uczniów z niedowag  – zarówno 2% ch opców, 
jak i dziewcz t ma niedowag  lekk , a znaczn  odpowiednio 5% i 4%.

Najcz ciej diet  stosuj  uczniowie, którzy posiadaj  prawid ow  wag  cia a, 
53% m odszych i 72% starszych badanych. Cz  uczniów – g ównie m odsi, któ-
rych waga jest poni ej prawid owej warto ci równie  deklaruje, e obecnie stosuje 
jak  diet  (24% m odszych i 6% starszych). Diet  stosuje równie  co pi ty ucze  
(22%) z nadwag  lub oty o ci  (zarówno w ród m odszych, jak i starszych).

Co ciekawe – te negatywne wzorce ywieniowe, zarówno zwi zane 
z jedzeniem warzyw i owoców, jak i s odyczy, nie przek adaj  si  na z  subiek-
tywn  ocen  swojego stanu zdrowia. Badani nie odczuwaj  jeszcze negatyw-
nych konsekwencji takiego sposobu ywienia.

6.5.4. AKTYWNO  FIZYCZNA

Wed ug rekomendacji Instytutu ywno ci i ywienia aktywno   zyczna jest 
podstaw  zdrowego trybu ycia. Przynajmniej 60 minut dziennie aktywno ci 
 zycznej w szkole i poza szko  poprawia sprawno   zyczn  i umys ow , pozy-

tywnie wp ywa na prawid ow  sylwetk  i atrakcyjny wygl d. Wa ne s  tak e 
wiczenia zwi kszaj ce tkank  mi niow , a redukuj ce t uszczow  – tego typu 
wiczenia powinno si  wykonywa  przynajmniej trzy razy w tygodniu110.

Tymczasem 10% uczniów II klas szkó  podstawowych p oza zaj ciami WF 
w szkole nie uprawia sportu w ogóle lub rzadziej ni  raz w tygodniu, a 19% 
jedynie raz w tygodniu. 37% uczniów podejmuje dodatkow  aktywno  spor-
tow  2-3 razy w tygodniu, a 34% 4 raz lub cz ciej. Dodaj c do tego aktywno  
ruchow  podczas obowi zkowych zaj  WF w szkole, nadal cz  uczniów zbyt 
ma o si  rusza. W ród starszych uczniów problem ten jest jeszcze wi kszy: 23% 
drugoklasistów poza szko  nie podejmuje aktywno ci sportowej w ogóle lub 
rzadziej ni  raz w tygodniu, a 24% co najwy ej raz w tygodniu. 31% uczniów 
uprawia sport 2-3 razy w tygodniu, a tylko 22% 4 razy w tygodniu lub cz ciej.

110 Jarosz M., Wolnicka K., Sajór I., Wierzejska R., Zalecenia dotycz ce ywienia i aktywno ci  zycznej, 
op. cit.
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Rysunek 27. Cz stotliwo  podejmowania aktywno ci sportowej poza zaj ciami WF

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Analizuj c czynnik aktywno   zyczna pod k tem zmiennych demogra-
 cznych uczniów dostrzegalne jest, e uczniowie m odsi cz ciej ni  ucznio-

wie starsi bior  udzia  w jakich  zaj ciach sportowych poza szko  (61% vs 
42%). Dziewcz ta rzadziej ni  ch opcy s  aktywne  zycznie, a aktywno  ta 
spada jeszcze wraz z wiekiem. W ród uczniów m odszych cz ciej uprawiaj  
sport uczniowie mieszkaj cy na wsi ni  w mie cie (66% vs 56%), podczas gdy 
w ród uczniów starszych miejsce zamieszkania nie ró nicuje wyników (oko o 
40% w obu grupach).

6.5.5. SEN

Jedn  z najcz ciej wskazywanych przez uczniów w badaniu dolegliwo ci s  pro-
blemy z zasypianiem. W 2015 roku ameryka ska organizacja The Na  onal Sleep 
Founda  on111 wraz z zespo em ekspertów opracowa a nowe standardy okre la-
j ce odpowiedni  ilo  snu dla osób w poszczególnych grupach wiekowych. Dla 
dzieci w wieku szkolnym (6-13 lat) optymalna d ugo  snu wynosi 9-11 godzin, 
dla nastolatków (14-17 lat) wynosi 8-10 godzin, dla tzw. m odych doros ych 
(18-25 lat) jest to 7-9 godzin. 

Z deklaracji szóstoklasistów wynika, e  40% z nich zazwyczaj pi w dni 
powszednie nie d u ej ni  8 godzin, 36% od 8 do 9 godzin dziennie, a jedynie 24% 
d u ej ni  9 godzin. W ród drugoklasistów  48% pi nie wi cej ni  7 godzin dzien-
nie, 35% od 7 do 8 godzin dziennie, a 17% powy ej 8 godzin dziennie. Oznacza 
to, e  w przypadku znacznej cz ci uczniów d ugo  snu jest niewystarczaj ca 

111 M. Hirshkowitz i in., Na  onal Sleep Founda  on’s updated sleep dura  on recommenda  ons:  nal 
report, „Sleep Health: Journal of the Na  onal Sleep Founda  on” 2015, 1 (4), s. 233–243.
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(tak e bior  pod uwag  fakt, e badani uczniowie znajduj  si  na skraju przed-
stawionych grup wiekowych). 

Rysunek 28. Liczba godzin snu w dni powszednie

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

5.6. ZACHOWANIA RYZYKOWNE

W ród badanych zagadnie  znalaz y si  pytania o tzw. zachowania ryzy-
kowne. Uczniowie zostali zapytani o kwes   u ywania substancji psycho-

aktywnych: picie alkoholu, palenie papierosów, u ywanie narkotyków i dopala-
czy. W ankiecie dla starszych uczniów – respondentów ze szkó  rednich – poja-
wi y si  równie  pytania dotycz ce wspó ycia seksualnego. Dodatkowo ucznio-
wie mogli wypowiedzie  si  o zjawisku przemocy zarówno w kontek cie bycia 
o  ar , jak i sprawc , a tak e o zachowania ryzykowne zwi zane z jazd  samo-
chodem. Mówi c o zachowaniach ryzykownych warto przeanalizowa  równie  
kwes   korzystania z Internetu – w kontek cie uzale nienia cyfrowego, w tym 
zw aszcza od gier wideo, jak równie  niechciane sytuacje zwi zane korzysta-
niem z Internetu (cyberprzemoc). 

Tabela nr 20 prezentuje wyniki badania w ród uczniów i odpowied  twier-
dz c  na pytanie o korzystanie z ró nego rodzaju u ywek, narkotyków, podj cie 
wspó ycia seksualnego, czy innych zachowa  ryzykownych.
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Tabela 20. Odsetek uczniów, którzy kiedykolwiek do wiadczyli wymienionych sytuacji

Czy kiedykolwiek Klasa VI - szko a 
podstawowa

Klasa II – 
szko a rednia

pi e /a  alkohol 31% 95%
pali e /a  papierosy 15% 61%
pali e /a  marihuan /haszysz 2% 29%
u ywa e /a  innych narkotyków 2% 5%
u ywa e /a  dopalaczy 2% 3%
wspó y e /a  seksualnie* - 38%
zosta e /a  pobity/a 17% 16%
kogo  pobi e /a 24% 28%
prowadzi e /a  samochód/motocykl bez uprawnie 18% 44%
jecha e /a  autem, które prowadzi /a rówie nik/czka 
pod wp ywem alkoholu/narkotyków 2% 12%

jecha e /a  autem, w którym by o wi cej osób ni  
powinno 32% 49%

jad c samochodem z rówie nikami czu e /a , e to 
jest niebezpieczne (np. ze wzgl du na zachowanie 
kierowcy jak i pasa erów)

10% 24%

* pytanie nie by o zadane uczniom szkó  podstawowych

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Problem u ywek i narkotyków w ród uczniów jest du o cz ciej dostrze-
gany przez wychowawców szkó  rednich. Natomiast wychowawcy ze szkó  
podstawowych, z którymi realizowano indywidualne wywiady pog bione, 
raczej nie dostrzegaj  problemów z ró nego rodzaju u ywkami, narkotykami 
czy dopalaczami w ród podopiecznych. Cz sto intensywnie zaprzeczaj , aby 
tego rodzaju problemy mog y wyst powa  w ich klasie. Wskazuj , e dzieci 
w VI klasie s  jeszcze zbyt ma e, aby si  interesowa  rodkami psychoaktyw-
nymi. Ewentualnie dopuszczaj  mo liwo , e pojedynczy uczniowie mog  pró-
bowa  papierosów czy alkoholu. Oceniaj , ze dopiero w VII i VIII klasach b dzie 
z tym problem, poniewa  dzieci wtedy wchodz  w etap rozwojowy, który zwi k-
sza prawdopodobie stwo zachowa  ryzykownych.

W niektórych szko ach przeprowadzane s  ankiety, które pozwalaj  spraw-
dzi , czy dzieci eksperymentuj  z ró nego rodzaju u ywkami i narkotykami.

W wyniku analizy czynnikowej utworzono wska nik u ywki zbieraj cy 
odpowiedzi na pytania o zachowania ryzykowne zwi zane ze spo ywaniem 
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rodków psychoaktywnych oraz wspó yciem seksualnym (tylko w ród uczniów 
szkó  rednich). Do wiadczenie u ywania cho  jednej z tych substancji/zacho-
wa  ma za sob  28% szóstoklasistów i 94% uczniów II klas szkó  rednich. Typ 
szko y nie ró nicuje w tym wymiarze uczniów starszych. W ród uczniów m od-
szych cz ciej ch opcy ni  dziewcz ta (34% vs 23%) przynajmniej raz si gn li po 
u ywki. W ród uczniów starszych sytuacja jest odwrotna – 96% dziewcz t i 92% 
ch opców. Miejsce zamieszkania nie ró nicuje uczniów m odszych w zakresie 
spo ywania substancji psychoaktywnych, natomiast w ród uczniów szkó  red-
nich nieco cz ciej uczniowie mieszkaj cy na wsi (96% vs 92%) mieli styczno  
z u ywkami. Poni ej opisano wyniki dla poszczególnych wyró nionych w bada-
niu zachowa  ryzykownych.

6.6.1. ALKOHOL

 Starsi uczniowie zdecydowanie cz ciej ni  ich m odsi koledzy maj  za sob  
do wiadczenia zwi zane z korzystaniem z ró nych substancji psychoaktyw-
nych. Do picia alkoholu przyznaj  si  niemal wszyscy osiemnastolatkowie 
(95%) i co trzeci trzynastolatek (31%). Nie ma wyra nych ró nic w deklaracji 
spo ywania alkoholu w podziale na typ szko y redniej oraz ze wzgl du na p e  
w szko ach rednich. Wyra nie za to wida  ró nice ze wzgl du na p e  w ród 
m odszych uczniów. Ch opcy (35%) zdecydowanie cz ciej ni  ich kole anki 
(27%) z VI klas szkó  podstawowych eksperymentuj  z alkoholem. 

Wyniki dla starszych uczniów s  zbie ne z podawanymi w raporcie „Euro-
pean School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) z 2015 r. Badanie to 
realizowane by o w ca ej Polsce w ród uczniów III klas szkó  gimnazjalnych (wiek: 
15-16 lat) i II klas szkó  ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat). Próby picia alkoholu 
mia o za sob  84% gimnazjalistów i 96% uczniów szkó  ponadgimnazjalnch112. 

Podczas badania realizowanego w województwie ódzkim uczniów, którzy 
kiedykolwiek pili alkohol, zapytano o cz stotliwo  picia w ci gu ostatniego 
semestru. Co drugi starszy ucze  (47%) deklaruje, e pi  alkohol wi cej ni  
10 razy, co trzeci (31%) robi  to kilka razy, co pi ty (18%) – raz lub dwa razy, a tylko 
4% przyznaje, e nie zdarzy o si  to w ogóle w ostatnim semestrze. W przypadku 
m odszych uczniów prawid owo  jest odwrotna. Spo ród tych, którzy mieli ju  
do wiadczenia z piciem alkoholu tylko 3% twierdzi, e w ostatnim semestrze pi o 
wi cej ni  10 razy, 13% – kilka razy, co trzeci (33%) – raz lub dwa, a co drugi 
(51%) – w ogóle w tym czasie. Je li prze o ymy informacj  na temat cz stego picia 

112 U ywanie alkoholu i narkotyków przez m odzie  szkoln . Raport z ogólnopolskich bada  ankietowych 
zrealizowanych w 2015 r., 2015, Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia ania Narkomanii 
i Pa stwowa Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, s. 19.
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– cz ciej ni  10 razy w ostatnim semestrze – na ca  badan  populacj , okazuje 
si , e takie do wiadczenia ma ok. 44% starszych uczniów i ok. 1% m odszych 
uczniów. Do spo ywania alkoholu z wi ksz  cz stotliwo ci  cz ciej przyznaj  si  
ch opcy ni  dziewcz ta (zarówno w szko ach podstawowych, jak i rednich).

Uczniowie klas VI szkó  podstawowych, którzy mieli ju  do wiadczenia 
z piciem alkoholu najcz ciej spróbowali go po raz pierwszy w wieku 10 lat lub 
pó niej (71%), a pozostali (29%) – przed 10 rokiem ycia. Po owa uczniów II klas 
szkó  rednich (48%) pierwsze do wiadczenie z alkoholem mia a w wieku 16 lat 
lub pó niej, jedna trzecia (31%) – w wieku 14-15 lat, jedna pi ta (18%) – w wieku 
10-13 lat, a 3% – w wieku poni ej 10 lat. 

Wychowawcy badanych klas, z którymi prowadzone by y pog bione 
wywiady s  wiadomi, e m odzie  spróbowa a ju  alkoholu – szczególnie w szko-
ach rednich. Jest to niemal powszechne, zw aszcza e uczniowie w III klasach 

organizuj  osiemnaste urodziny. 

No i g ow  dam sobie uci , e ka dy, prawie ka dy z nich kontakt z alkoholem mia . 
Tym bardziej, e teraz jest moment 18. urodzin, wi c yj  od imprezy do imprezy. My l , 
e okazjonalnie. Mog  po jakim  piwku panowie, to tak. Mog  podejrzewa  którzy, no 

ale rodzice my l , e wiedz  te . Ale nie ma takiego problemu, e kto  jest uzale niony, 
przynajmniej wydaje mi si , e nie zaobserwowa am czego  takiego. 

(Liceum ogólnokszta c ce – redniej wielko ci miasto) 08.06.2018_ID59

Jak si  robi o ankiety w 1 klasie 10 lat temu, to by a jedna osoba, która deklarowa a, e 
nie pije nawet szampana na sylwestra. A w tej chwili, na szko , to jest 10 do 15 osób, 
które w ogóle nie u ywaj  alkoholu. Po wycieczkach te  wida . e kiedy  by o bardziej 
zauwa alne gdzie  tam szukanie tego alkoholu, mówi  o jakim  piwie czy winie. To raczej 
mo na by o domy la  si , e s  jakie  nieprawid owo ci i czasami by y ró ne zdarzenia. 
Ale z roku na rok zauwa a si  trend, który si  zmniejsza. 

(Liceum ogólnokszta c ce – ód ) 08.06.2018_ID68

Jeden z wychowawców ódzkiego liceum ogólnokszta c cego mówi o zafa-
scynowaniu alkoholem m odzie y szkolnej. Uczniom imponuj  rówie nicy, którzy 
s  w stanie wypi  podczas imprez wi ksze ilo ci alkoholu. Potwierdzeniem s  
komunikaty, zdj cia na Facebooku jego uczniów, do których ma dost p.

6.6.2. PAPIEROSY

 15% m odszych i 60% starszych uczniów przyzna o, e przynajmniej raz (kie-
dykolwiek) pali o papierosy. Nieco cz ciej do palenia przyznaj  si  uczniowie 
bran owych szkó  I stopnia i techników ni  liceów ogólnokszta c cych (odpo-
wiednio: 75%, 64%, 55%). Porównuj c te dane do uzyskanych w badaniu ESPAD 
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wydaje si , e spada odsetek pal cych uczniów: w czasie ca ego ycia. Jakie-
kolwiek do wiadczenia z paleniem mia o 56% uczniów klas trzecich gimnazjów 
i 71 ,5% uczniów klas drugich szkó  ponadgimnazjalnych113. 

10 razy lub wi cej w ostatnim semestrze pali o 14% m odszych uczniów (co 
stanowi ok 2% ca ej populacji uczniów kl. VI szkó  podstawowych) i 35% starszych 
(co stanowi ok 21% ca ej populacji uczniów kl. II szkó  rednich). 13% m odszych 
deklaruje, e pali o kilka razy w ostatnim semestrze, 29% raz lub dwa razy, a 43% 
– w ogóle w tym czasie. W odniesieniu do starszych wyniki te rozk adaj  si  ina-
czej – 20% pali o kilka razy, 22% – raz lub dwa razy, 23% – w ogóle w tym czasie.

M odsi uczniowie najcz ciej (86%) po raz pierwszy palili papierosy w wieku 
10 lat lub pó niej, ale 14% takie do wiadczenia mia o przed uko czeniem 10 
roku ycia. W przypadku starszych uczniów ponad po owa (53%) pierwszego 
papierosa spróbowa o po uko czeniu 16 roku ycia, 28% – w wieku 14-15 lat, 
18% – w wieku 10-13 lat, 1% – przed 10 r. .

Kiedy przygl damy si  paleniu papierosów ze wzgl du na p e , okazuje 
si  e w m odszych klasach do eksperymentowania z tytoniem cz ciej przy-
znaj  si  ch opcy ni  dziewcz ta (17% vs 13%), natomiast w starszych klasach 
dziewcz ta (62%) cz ciej ni  ich koledzy (59%) przyznaj , e kiedykolwiek pali y 
papierosy. Na podstawie wyników mo na jednak podejrzewa , e ch opcy cz -
ciej ni  dziewcz ta pal  regularnie, poniewa  ch opcy zdecydowanie cz ciej 

ni  dziewcz ta deklaruj , e palili papierosy w ostatnim semestrze cz ciej ni  10 
razy. Jest to szczególnie widoczne w szko ach podstawowych (19% ch opców 
vs 9% dziewcz t), ale ró nice s  dostrzegalne równie  w szko ach rednich (38% 
ch opców vs 33% dziewcz t).

Wywiady prowadzone w ramach bada  jako ciowych pokaza y, e wycho-
wawcy w szko ach podstawowych przyczyn  eksperymentowania z u ywkami 
upatruj  w ciekawo ci dziecka/nastolatka i jego ch ci poczucia si  „jak doros y”. 
Wp yw n a tego rodzaju próby ma równie  sp dzanie czasu z uczniami starszych 
klas lub powtarzaj cymi klas .

(Dwie dziewczyny popalaj ) na takiej zasadzie, e jedna z nich spotyka si  z ch op-
cem o 3 lata starszym, w zwi zku z tym ona pewnie chcia a spróbowa . Bo widzia am. 
Chcia a spróbowa  piwa. Wiem, e spróbowa a, bo to jest na  lmiku niestety, bo g upia 
jeszcze wrzuci a w sie . I papierosa. Wiem, e normalnego zapali a. Ale z tego, co s ysza-
am pó niej, to wiem, e popala a sobie takie elektroniczne. I to si  wyczuwa. (…). I nic 

na temat innych nie wiem. Oni sobie mog  popala , bo chc  spróbowa , ale chyba tylko 
tyle. To nie jest jakie  nagminne. 

(Szko a podstawowa – ód  05.08.2018_ID50)

113 Tam e, s. 12.
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Mamy w klasie jednego ch opca, który jest dwa lata starszy. No i podejrzewam, e tak, 
e pali na pewno. 

(Szko a podstawowa – ód ) 08.06.2018_ID182

Rozmowy z wychowawcami ze szkó  rednich pokazuj , e problem palenia 
tytoniu jest zauwa any i dotyczy nie tylko tradycyjnych papierosów, ale równie  
papierosów elektronicznych. Niektórzy wychowawcy licealni nie maj  potwier-
dzenia, e m odzie  pali, ale domy laj  si , e cz  z nich na pewno spróbowa a, 
a niektórzy robi  to regularnie. Wychowawcy w technikach i bran owych szko-
ach I stopnia wskazuj , e sporo uczniów pali, nawet w szkole. Cz ciej s  to 

zwyk e papierosy, cho  elektroniczne równie  s  popularne. 

Wiem, e w mojej klasie pal  papierosy i to ja wiem kto pali. Teraz nie policz , ale rednio 
po owa klasy to s  osoby pal ce i to s  raczej uzale nione osoby albo przynajmniej pró-
buj ce si  uzale ni , czyli popalaj ce. Mam wra enie, e ten na óg na nowo wróci  inten-
sywnie, e tak powiem, bo by  taki etap, e ludzie przestawali pali , a teraz to pokolenie 
pali i to bardzo du o. I to przychodz  uzale nieni z gimnazjum. 

(Technikum – du e miasto 21.06.2018_ID265)

Na pewno plag  s  papierosy. Oni pal  w toalecie. Niewa ne, jak bardzo si  pilnuje, to 
oni i tak pal . E-papieros teraz jest tak  kolejn  plag . Gdzie im si  wydaje, e nie produ-
kuje takiego smrodliwego dymu, no to ju  sobie mog  pozwoli . 

(Technikum – ód ) )05.06.2018_ID93

6.6.3. NARKOTYKI

Wi kszo  badanych nigdy nie u ywa a substancji nielegalnych. Podobnie jak 
w przypadku alkoholu i papierosów, cz ciej mieli z nimi do czynienia starsi 
uczniowie.  Co czwarty badany ucze  II klasy szko y redniej (28%) deklaruje, 
e kiedykolwiek pali  marihuan  lub haszysz, a 5% twierdzi, e u ywa o innych 

narkotyków. Podobne do wiadczenia ma 2% m odszych uczniów, zarówno je li 
chodzi o marihuan  czy haszysz, jak i inne narkotyki. Nieco cz ciej kontakt 
z marihuan  czy haszyszem mieli uczniowie techników (32%), w porównaniu do 
bran owych szkó  I stopnia (27%) i liceów ogólnokszta c cych (25%). W bada-
niu ESPAD z 2015 r. do u ywania marihuany lub haszyszu przyzna o si  25% 
uczniów gimnazjów i 43% uczniów szkó  ponadgimnazjalnych114, co w porów-
naniu z wynikami w woj. ódzkim pozwala przypuszcza , e rozpowszechnienie 
tych substancji maleje. 

114 Tam e, s. 4.



116 Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

Mo na powiedzie , e badani raczej eksperymentuj  z narkotykami, ni  
u ywaj  ich problemowo. Ze wzgl du na ma  liczebno  eksperymentuj cych, 
w przypadku m odszych uczniów, dalsza analiza dotyczy  b dzie tylko ich star-
szych kolegów. Spo ród tych, którzy u ywali marihuany i haszyszu 35% dekla-
ruje, e nie pali o ich w ci gu ostatniego semestru, podobny odsetek (31%) zrobi  
to raz lub dwa w ostatnim czasie, co pi ty (21%) – kilka razy, a 13% (co stanowi 
ok. 3,5% ca ej populacji uczniów II klas szkó  rednich) – dziesi  razy lub wi cej. 
Dla wi kszo ci tych osób s  to nowe do wiadczenia – 80% deklaruje, e pierw-
szy raz u ywa o tych narkotyków w wieku 16 lat lub pó niej.

Warto zaznaczy , e to ch opcy cz ciej ni  dziewcz ta deklaruj  u ywanie 
narkotyków. Ten wniosek tak e jest spójny z badaniem ESPAD. 

Mimo deklaracji uczniów, którzy przyznaj , e maj  kontakt z substancjami 
psychoaktywnymi, wychowawcy w wi kszo ci szkó  rednich twierdz , e w ród 
ich uczniów nie wyst puje problem z narkotykami czy dopalaczami. Nie zetkn li 
si  z sytuacj , eby ucze  by  pod wp ywem rodka odurzaj cego (cho  by  mo e 
tego nie zauwa yli) lub aby rodzic poinformowa  o takim problemie. W badaniu 
jako ciowym pojawi y si  tylko dwie szko y (obydwie to licea), gdzie zdarzy y si  
przypadki problemu z dopalaczami i narkotykami. W jednej z nich ucze  zosta  
relegowany ze szko y, poniewa  nie chcia  podj  leczenia z uzale nienia od nar-
kotyków. W drugiej problem dotyczy  dopalaczy, a wcze niej palenia marihuany. 

W a nie jeden ucze , ch opiec, ma z tym du y problem. W tamtym roku to wysz o. Oka-
za o si , e to si  ci gnie za nim od gimnazjum, przez 4 lata, do tego stopnia, e kilka 
razy zupe nie odlecia  i nie mia  wiadomo ci, co si  z nim dzieje. (Moderator: w szkole, 
czy poza?) Powiem brutalnie, dzi ki Bogu poza szko . e tutaj w szkole kompletnie nic, 
my jako nauczyciele, jako pedagodzy, nic nie zaobserwowali my. Uczniowie te  nam 
tego problemu nie zg aszali. Aczkolwiek nie ukrywam, e ze 3, 4 lata temu by  problem, 
e ucze  przychodzi  pod wp ywem marihuany, bo tego nie kry . (…) Mia  szans , ale 

w momencie, kiedy raz, drugi raz przyszed  zadowolony do szko y, z pi knymi, przekrwio-
nymi oczami, po rozmowach z rodzicami i to jeszcze nie skutkowa o, równie  zosta  usu-
ni ty. Natomiast w przypadku tego mojego ucznia, z tymi dopalaczami, niestety ci gnie 
to si  za nim do tej pory i nawet tutaj, dzisiaj te  by em u niego, bo ma zaj cia indywi-
dualne, przychodzi na jakie  tam imprezy szkolne, klasowe i wida , e jednak zniszczenie 
jakie  wewn trzne, psychiczne funkcjonuje w nim. (…) Jest pod sta  obserwacj . Regu-
larnie, co drugi tydzie  je d  do szpitala na badania, na rozmowy, jest te  pod kontrol  
psychologa. 

(Liceum ogólnokszta c ce – ód  15.06.2018_ID235)
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6.6.4. DOPALACZE

Niebezpiecznym i bardzo nag a nianym w ostatnich latach zjawiskiem jest roz-
powszechnienie si  dopalaczy. Niniejsze badanie potwierdza, e m odzie  ma 
rzeczywi cie dost p do tych substancji, jednak jest to zjawisko marginalne.  2% 
m odszych i 3% starszych uczniów przyzna o si  do przynajmniej jednokrot-
nego za ycia takich substancji. Z drugiej strony, nale y mie  wiadomo , e 
nawet jednokrotne eksperymenty z dopalaczami mog  mie  nieodwracalne kon-
sekwencje zdrowotne.

Z bada  jako ciowych wynika, e m odzie  jest nastawiona negatywnie do 
dopalaczy i wie, jak bardzo mog  by  one niebezpieczne. 

Robili my tak  ankiet  o dopalaczach i u ywkach innych, czyli narkotykach. Z tej ankiety 
wysz o, e oni znaj  wi kszo , znaczy znaj  wszystkie narkotyki. Na pytanie, czy u y-
waj  cz sto, czy rzadko by a grupa oko o 10 osób, które zaznaczy y w tym, i teraz nie 
wiem, cz sto, rzadko, czyli oni przetestowali pewne rzeczy ju . Do dopalaczy si  nie przy-
znaj  i mówi  sami, e to jest, cytuj : „gówno”. Dopalacze raczej nie. Z tego, co wiem to 
robi  te  eksperymenty z psychotropami w po czeniu z czym  tam. To w mojej klasie 
wysz o dramatycznie, ta ankieta.

 (Technikum – du e miasto) 21.06.2018_ID265

6.6.5. WSPÓ YCIE SEKSUALNE

W ankiecie dla uczniów II klas szkó  rednich znalaz y si  pytania dotycz ce 
wspó ycia seksualnego. 38% badanych potwierdzi o, e ma takie do wiad-
czenia za sob . Cz ciej inicjacji seksualnej do wiadczyli uczniowie bran owych 
szkó  I stopnia – 57%, ni  uczniowie techników – 41% i liceów ogólnokszta c -
cych – 32%. 

Najwi kszy odsetek badanych (68%) przyzna o, e wspó ycie seksualne 
rozpocz o w wieku 16-17 lat, 14% – w wieku 18 lat, 14% – w wieku 14-15 lat, 
a 5% w wieku 13 lat lub wcze niej.

82% deklaruje, e oni lub ich partnerzy/partnerki zabezpieczali si  pod-
czas ostatniego wspó ycia seksualnego. Rzadziej mia o to miejsce w ród 
uczniów bran owych szkó  I stopnia (69% vs 83% w technikach i 86% w liceach 
ogólnokszta c cych). 

Wychowawcy w szko ach podstawowych nie spotkali si  z adnymi ryzy-
kownymi zachowaniami seksualnymi uczniów. Ich zdaniem dzieci s  jeszcze zbyt 
ma e na takie zachowania. Jest to raczej etap dostrzegania ró nic p ciowych, 
ewentualnie ogl danie czy podgl danie wynikaj ce z ciekawo ci. 
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Odmiennie sytuacja wygl da w szko ach rednich. Wychowawcy zdaj  
sobie spraw , e cz  uczniów jest ju  po inicjacji seksualnej. Pojawi y si  opinie, 
e m odzie  jest otwarta na kontakty seksualne i nie dostrzega niczego niesto-

sownego w takich zachowaniach, nawet przypadkowych. Cz  wychowawców 
zetkn a si  w szko ach z problemem sponsoringu i prostytucji, ale by y to sytu-
acje jednostkowe (dotyczy o to pe noletnich uczennic, co ogranicza o mo liwo-
ci interwencji). Wychowawczyni w jednym z badanych techników przytacza te  

sytuacj , kiedy w jej klasie dwie z dziewcz t zasz y w ci .

6.6.6. PRZEMOC

Bez wzgl du na wiek uczniowie w podobnym stopniu do wiadczyli agresji ze 
strony innych. 17% uczniów VI klas szkó  podstawowych i 16% uczniów II klas 
szkó  rednich deklaruje, e kiedykolwiek zostali pobici. Gdy jednak pytamy 
o ostatni semestr, okazuje si , e  o  arami przemocy s  cz ciej m odsi ucznio-
wie ni  ich starsi koledzy (7% vs 4%). 

Cz ciej tego typu sytuacje wskazali uczniowie z bran owych szkó  I stop-
nia, uczniowie ze szkó  w odzi, a w przypadku szkó  podstawowych – równie  
uczniowie ze szkó  po o onych na wsi. Dwukrotnie cz ciej aktów agresji, rozu-
mianych jako pobicie, do wiadczaj  ch opcy ni  ich kole anki, zarówno gdy roz-
patrujemy czy zdarzy o si  to kiedykolwiek, czy w ostatnim semestrze.

Wi kszy odsetek badanych przyzna , e w przesz o ci sam by  agresorem 
ni  o  ar . 2 4% m odszych i 28% starszych badanych przyznaje, e zdarzy o im 
si  kogo  pobi . W ostatnim czasie (w ostatnim semestrze) nieznacznie cz ciej 
do takich zachowa  przyznaj  si  m odsi uczniowie (11%) ni  starsi (9%).

W szko ach rednich zdecydowanie cz ciej ma to miejsce w bran owych 
szko ach I stopnia i technikach ni  w liceach ogólnokszta c cych (odpowiednio: 
43%, 35%, 19%). Najrzadziej do tego typu aktów przemocy dochodzi w szko ach, 
które znajduj  si  w miejscowo ciach poni ej 40 tys. mieszka ców. Trzykrot-
nie cz ciej (zarówno w szko ach podstawowych, jak i rednich) agresorami s  
ch opcy ni  dziewcz ta. 

11% m odszych i 16% starszych uczniów wskaza o, e zdarzy o im si  by  
zarówno o  ar , jak i agresorem. Najcz ciej takie do wiadczenia maj  uczniowie 
bran owych szkó  I stopnia (25%), rzadziej uczniowie techników (19%) i liceów 
ogólnokszta c cych (11%).

Fakt bycia o  ar  przemocy lub bycia jej sprawc  zosta  po czony w czynnik 
agresja. Podobny odsetek uczniów starszych i m odszych ma takie do wiadczenia 
(33% vs 30%). W ród starszych uczniów najwi kszy odsetek do wiadczaj cych 
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agresji (jako sprawcy lub o  ary) wyst puje w ród tych ucz szczaj cych do bran-
owych szkó  I stopnia (45%), w dalszej kolejno ci w ród uczniów techników 

(39%) i liceów (25%). Przemoc cz ciej dotyczy ch opców ni  dziewcz t (44% 
m odszych i 48% starszych vs 16% m odszych i 19% starszych).

6.6.7. ZACHOWANIA RYZYKOWNE ZWI ZANE Z JAZD  
  SAMOCHODEM

Niemal jeden na pi ciu uczniów VI klasy szko y podstawowej (18%) i dwóch 
na pi ciu uczniów II klasy szko y redniej (44%) twierdzi, e prowadzi o samo-
chód lub motocykl bez uprawnie . W szko ach rednich najcz ciej przyzna-
wali si  do tego uczniowie w bran owych szko ach I stopnia (61%), nieco rza-
dziej w technikach (47%) i liceach ogólnokszta c cych (38%). Cz ciej deklaruj  
to uczniowie ze szkó  usytu owanych na wsi i w ma ych miastach, a najrzadziej 
w odzi. Podobnie jak w przypadku innych zachowa  ryzykownych cz ciej 
takie do wiadczenia maj  ch opcy ni  dziewcz ta (w szko ach podstawowych 
– 27% vs 10%, w szko ach rednich – 54% vs 35%). 

Sytuacje jazdy samochodem, który by  prowadzony przez rówie nika lub 
rówie niczk  pod wp ywem alkoholu lub narkotyków zdarzaj  si  incydentalnie, 
ale 2% m odszych i 12% starszych uczniów ma takie do wiadczenia. W szko ach 
rednich nieco cz ciej deklarowali takie zachowanie uczniowie bran owych szkó  

I stopnia (18%) i techników (14%) ni  liceów ogólnokszta c cych (9%). 
Badanym zdecydowanie cz ciej zdarzy o si  podró owa  przepe nionym 

samochodem. Do wiadczy  tego co drugi starszy (49%) i co trzeci m odszy ucze  
(32%). Nie ma w tym zakresie znacz cych ró ni  je li chodzi o p e  respondentów.

Cz  badanych do wiadczy a równie  podczas jazdy samochodem 
z rówie nikami uczucia, e jest to niebezpieczne (np. ze wzgl du na zachowanie 
kierowcy, jak i pasa erów). Dotyczy to co dziesi tego ucznia szko y podstawo-
wej (10%) i co czwartego ucznia szko y redniej (24%).

Problem ryzykownych zachowa  zwi zanych z jazd  samochodem uwi-
dacznia si , gdy zestawimy ze sob  odpowiedzi na poszczególne pytania. Doko-
nano tego w toku analizy tworz c spójny czynnik. Jego analiza pokazuje, e 43% 
szóstoklasistów i 69% uczniów II klas szkó  rednich bra o udzia  w przynaj-
mniej jednym wydarzeniu, które okre lone zosta o jako zachowanie ryzykowne. 
Zarówno w ród uczniów m odszych, jak i starszych cz ciej ch opcy ni  dziew-
cz ta maj  tego typu do wiadczenia (49% m odszych ch opców vs 38% m od-
szych dziewcz t i 74% starszych ch opców vs 64% starszych dziewcz t). Cz ciej 
uczniowie mieszkaj cy na wsi (46% szóstoklasistów i 41% uczniów II klas szkó  
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rednich) przynajmniej raz przejawiali zachowania ryzykowne zwi zane z jazd  
samochodem ni  uczniowie mieszkaj cy w miastach (41% szóstoklasistów i 66% 
uczniów II klas szkó  rednich).

6.6.8. UZALE NIENIE CYFROWE I CYBERPRZEMOC

E-rozrywki nios  ze sob  mi dzy innymi ryzyko uzale nie  oraz do wiadczenie 
przemocy w sieci. Uzale nienie od Internetu czy gier komputerowych mo e mie  
du y wp yw na funkcjonowanie dzieci i m odzie y. Na przyk ad, mo e przek a-
da  si  bezpo rednio na ich relacje rodzinne i kole e skie lub wyniki w nauce. 
W ramach badania, oprócz ilo ciowego wymiaru (czasu po wi canego na gry 
i Internet przez uczniów), poddano pomiarowi emocje i nastawienie uczniów 
wobec gier i czasu sp dzanego w Internecie.

Wychowawcy podczas rozmów podkre laj , e uzale nienie cyfrowe jest 
du ym problemem. Potra   wskaza  uczniów, którzy ich zdaniem zbyt du o 
czasu sp dzaj  w wirtualnym wiecie. Wed ug nich ch opcy maj  wi kszy pro-
blem z grami komputerowymi, natomiast dziewcz ta – z nadmiernym korzysta-
niem z portali spo eczno ciowych. Znajduje to potwierdzenie w danych ilo cio-
wych z badania przeprowadzonego w ród uczniów.

Podejrzewam g ównie, ale nie tylko, ch opców. Tutaj takich 6 moich asów, którzy zdaje si  
za du o czasu sp dzaj  przed komputerem, no i co najmniej 4 dziewczynki, które nie roz-
staj  si  po prostu z telefonem i nie wiem, co z komputerem, ale my l , e bardziej te portale 
spo eczno ciowe je wci gaj , a u ch opców to s  z pewno ci  gry. Tu trzeba mie  baczenie, 
trzeba uwa a . No tutaj rozmawiamy z rodzicami, jeste my w sta ym kontakcie.

(Szko a podstawowa – wie ) 08.06.2018_ID135

My l , e jest du e to uzale nienie. Jest im bardzo trudno funkcjonowa  bez Internetu 
w telefonie. Batalie toczymy ci gle, bo pierwsz  rzecz , jak  wyci gaj  z torby po wej ciu 
do klasy, jest telefon, ale musi by  w czony Internet. yj  tym. To bardzo wida  rano. 
Przychodz  do szko y, siedzi 4 ch opaków z 1 klasy, oni w ogóle nie rozmawiaj  ze sob , 
ka dy jest zatopiony w swoim monitorku, komunikuj  si  ze sob  te  mi dzy pi trami 
przez telefon. Sami zreszt  mówi , e sobie tego nie wyobra aj , eby ich odci , to jest, 
my l , du y problem. Rodzice zreszt  te  to mówi  na zebraniach.

(Liceum ogólnokszta c ce – redniej wielko ci miasto) 08.06.2018_ID59

W badaniu pojawi y si  przypadki, kiedy ucze  zosta  zdiagnozowany 
pod k tem uzale nienia od komputera i korzysta z terapii. Równie  psycholo-
dzy z poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazuj , e uzale nienie cyfrowe 
dzieci i m odzie y stanowi du y problem. Cz sto rodzice nie radz  sobie z tego 
typu sytuacjami.
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Cz sto zdarza si , e kiedy opowiadaj  rodzice o trudnej sytuacji jaka si  dzieje w rodzinie, 
to mówi  o tym, e: „on si  tak izoluje. Nie mog  go dobudzi , nie wiem dlaczego. Siedzi do 
godziny 2-3 przed ekranem, a je li ma od czony czy zabrany, to jest z kolei telefon”. I te  
rodzice jako  nie bardzo sobie potra   radzi . Dzieci potra   mocno szanta owa  rodzi-
ców. Takich przypadków jest sporo. Trudno mi okre li  liczbowo, ale mówi  o tym. 

(Psycholog – poradnia psychologiczno–pedagogiczna 20.06.2018_ID1)

Jedna z respondentek – wychowawczy  – uwa a, e granie na kompute-
rze lub na telefonie mo e stanowi  równie  form  ucieczki przed trudno ciami 
w relacjach z rówie nikami. atwiej jest odizolowa  si  patrz c w komórk , ni  
próbowa  kontaktowa  si  z innymi dzie mi. Nauczyciele wskazali, e proble-
mowe korzystanie z komputera czy telefonu ma niekorzystny wp yw na relacje 
rówie nicze. Szczególnie m odzie  na przerwach nie rozmawia ze sob , tylko 
wpatruje si  w swoje telefony. Kilkukrotnie wskazano, e uczniowie potra   
komunikowa  si  ze sob  za pomoc  telefonów, mimo e siedz  obok siebie. 
Mo e to mie  równie  niekorzystny wp yw na zachowanie oraz nauk . Na przy-
k ad ch opcy, którzy zbyt d ugo graj  na komputerze w nocy, w szkole s  nie-
wyspani i przez to nieuwa ni. Jedna z wychowawczy  podejrzewa, e wp yw na 
nadpobudliwo  ucznia maj  gry komputerowe. Równie  zdarza mu si  nie odra-
bia  lekcji z tego powodu. Inny nauczyciel zwróci  uwag  na problemy komuni-
kacyjne z uczniem, który urz dza  sobie maratony grania na komputerze.

Niekorzystny wp yw nowych technologii na dzieci i m odzie  zauwa a rów-
nie  psycholog. Wp ywaj  one na problemy w nauce i na sposoby komunikacji. 

Problem w uczeniu si  bardzo cz sto wi e si  z tym równie , jak ucze  sobie organizuje 
swoje ycie. Ja mam takie obserwacje, e mamy do czynienia z nowym pokoleniem. To 
jest pokolenie obrazu, pokolenie skracania wszelkich wypowiedzi, zarówno na pi mie, jak 
i w komunikacji wzajemnej, pokolenie, które operuje zupe nie innym j zykiem. Cz sto w a-
nie mi dzy pokoleniem rodziców, a pokoleniem dzieci jest bariera tak du a, bo te zmiany 

techniczne s  tak gwa towne, e dzieci maj  zdecydowanie wi ksz  i bogatsz  wiedz  ni  
rodzice, i e to rodzice ucz  si  od swoich dzieci, ale te  rodzice maj  poczucie, e s  cz sto 
bezradni wobec problemu, jak to wszystko w rodzinie regulowa , jak to ustawi . 

(Psycholog – poradnia psychologiczno–pedagogiczna) 22.06.2018_ID3

Sporym problemem w przeciwdzia aniu uzale nieniu cyfrowemu dzieci 
s  w opiniach nauczycieli niskie kompetencje technologiczne niektórych rodzi-
ców. wiat wirtualny jest dla nich czym  obcym, nie znaj  go, nie wiedz , jakie 
zagro enia ze sob  niesie. Nie umiej  interweniowa  czy ogranicza  korzystania 
z komputera i telefonu komórkowego. Wp yw na zbyt d ugi czas korzystania 
z komputera ma równie  zbyt ma a uwaga po wi cana dzieciom przez rodzi-
ców. Gdy nie ma ich w domu, poniewa  du o pracuj , nie s  wstanie dopilnowa  
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swoich dzieci. Jest to niezale ne od statusu materialnego rodziny. Gry kompute-
rowe równie  mog  stanowi  ucieczk  od trudnej sytuacji rodzinnej.

Wyniki badania ilo ciowego pokazuj , e im stars i uczniowie, tym czas korzy-
stania z Internetu jest d u szy. rednio w dzie  nauki szkolnej m odsi korzystaj  
z Internetu przez 3 a starsi 4 godziny. Natomiast w weekendy ten czas jest d u -
szy i wynosi 4 godziny w przypadku m odszych i a  6 godzin w przypadku star-
szych uczniów. Nale y pami ta , e jest to tylko rednia, wi c jest wielu uczniów, 
u których ten czas jest krótszy i wielu, u których jest on o wiele d u szy.

W przypadku grania w gry zale no  ze wzgl du na wiek jest odwrotna 
– wi cej czasu po wi caj  na to m odsi uczniowie. rednio s  to 2 godziny 
w dzie  nauki szkolnej i 3 godziny w weekend. W ród starszych w dzie  nauki 
szkolnej jest to rednio 1 godzina, a w weekend – 2 godziny.

Bior c pod uwag  liczb  godzin sp dzanych przez m odzie  w Internecie 
warto przyjrze  si  ich emocjonalnemu zwi zkowi z t  czynno ci . By to zmie-
rzy  przedstawiono uczniom kilka stwierdze  reprezentuj cych sytuacje zwi -
zane z korzystaniem z Internetu z pro b  o okre lenie, jak cz sto zdarzaj  si  
im takie sytuacje. Stwierdzenia mo na wyra nie podzieli  na dwie grupy: takie 
które zdarzaj  si  wi kszo ci uczniów (A-B) oraz takie których do wiadcza 
wyra nie mniejsza cz  badanych (C-E). Pierwsze dwa maj  charakter wr cz 
powszechny, poniewa  tylko mniej wi cej co dziesi ty ucze  (zarówno w ród 
szóstoklasistów, jak i uczniów drugich klas szkó  rednich) zaprzecza jakoby taka 
sytuacja kiedykolwiek mia a miejsce. 

Co ciekawe, wydaje si , e dziewcz ta mog  mie  wi kszy problem z nad-
miernym korzystaniem z Internetu – rzadziej ni  ch opcy wskazuj , e pewne 
sytuacje nigdy nie mia y miejsca.

Podobne stwierdzenia, jednak dotycz ce gier (na komputerze, telefo-
nie, konsoli lub tablecie oraz online), wygl daj  niemal tak samo, je eli chodzi 
o najpowszechniej wyst puj ce w ród uczniów. Przy czym, na pierwszym miej-
scu znalaz o si  stwierdzenie, e gry komputerowe s  sposobem na popraw  
humoru. Jednak ze wzgl du na przejrzysto  wykresu zachowano tak  sam  
kolejno , jak w przypadku korzystania z Internetu. Okazuje si , e granie w gry 
komputerowe mo e by  wi kszym problemem dla ch opców – rzadziej ni  ich 
kole anki byli sk onni zaznacza , e omawiane sytuacje zwi zane z graniem 
nigdy nie mia y miejsca.
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Rysunek 29. Stosunek do korzystania z Internetu

Czy zdarza si , e…?
A. korzysta e / a  z Internetu d u ej ni  pierwotnie zamierza e / a
B. korzystanie z Internetu jest dla ciebie sposobem na popraw  humoru
C. je li jeste  zmuszony/a sko czy  korzystanie z Internetu jeste  zdenerwwany/a
D. odrabiaj c lekcje, jedz c posi ek, nie mo esz si  ju  doczeka , kiedy zaczniesz korzysta  z Internetu
E. ok amujesz cz onków rodziny, nauczyciela, czy inne osoby, aby ukry , jak bardzo jeste  zaj ty/a In-

ternetem

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim. 

Rysunek 30 Stosunek do grania w gry komputerowe.

Czy zdarza si , e…?
A. grasz d u ej ni  pierwotnie zamierza e / a
B. gry komputerowe s  dla Ciebie sposobem na popraw  humoru
C. je li jeste  zmuszony/a sko czy  gr  jeste  zdenerwowany/a
D. odrabiaj c lekcje, jedz c posi ek, nie mo esz si  ju  doczeka  kiedy zaczniesz gra  na komputerze
E. ok amujesz cz onków rodziny, nauczyciela, czy inne osoby aby ukry , jak bardzo jeste  

zaj ty/a grami komputerowymi

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim. 
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Poni ej przeanalizowano, jakie s  odsetki uczniów najbardziej zagro onych 
uzale nieniem od Internetu i gier – pod uwag  wzi to wy cznie zsumowane 
odpowiedzi „cz sto” i „bardzo cz sto”. 

Dzieciom i m odzie y bardzo trudno zmie ci  si  w narzuconym przez rodzi-
ców lub samych siebie czasie korzystania z Internetu. Cz sto i bardzo cz sto 
z Internetu korzysta d u ej ni  pierwotnie zamierza  wi cej ni  co czwarty ucze  
szko y podstawowej (28%) i niemal po owa uczniów szkó  rednich (47%). Z dys-
cyplin  czasow  w przypadku gier (na komputerze, telefonie, konsoli lub tablecie 
oraz online) jest nieco atwiej. Cz sto lub bardzo cz sto gra d u ej ni  zamierza o 
27% m odszych i 21% starszych uczniów.

A  co trzeci ucze  (34%) bez wzgl du na wiek przyznaje, e korzystanie 
z Internetu jest dla niego sposobem na popraw  humoru (zsumowane odpowie-
dzi „cz sto” i „bardzo cz sto”). W przypadku gier komputerowych takie deklara-
cje sk ada co pi ty m odszy (19%) i co szósty starszy ucze  (16%). 

Uczucie zdenerwowania, gdy musz  sko czy  korzystanie z Internetu 
cz sto lub bardzo cz sto towarzyszy 6% uczniów VI klas szkó  podstawowych 
i 4% uczniów II klas szkó  rednich. Podobnie je li chodzi o gry – sytuacja doty-
czy 8% m odszych i 5% starszych uczniów. 

Co dziesi ty ucze  twierdzi, e cz sto lub bardzo cz sto odrabiaj c lekcje, 
jedz c posi ek, nie mo e si  ju  doczeka  kiedy zacznie korzysta  z Internetu. 
Sytuacja jest nieco rzadsza w odniesieniu do gier komputerowych – grania na 
komputerze, tablecie, telefonie, konsoli nie mo e si  doczeka  7% m odszych 
i 4% starszych uczniów. 

Niewielkie odsetki badanych (4% w obu grupach) deklaruj , e cz sto lub 
bardzo cz sto ok amuj  cz onków rodziny, nauczyciela, czy inne osoby aby ukry , 
jak bardzo s  zaj ci Internetem. Nieco rzadziej dotyczy to grania w gry kompute-
rowe (2% w obu grupach). 

Zestawienie ze sob  odpowiedzi na pytania o emocje zwi zane z korzy-
staniem z Internetu i gier komputerowych pozwoli o utworzy  czynnik Internet 
oraz gry komputerowe. Pierwszy z nich okre la wyst pienie symptomów uzale -
nienia od Internetu lub jego brak. Drugi czynnik agreguje odpowiedzi na pytania 
o sytuacje, w których gry stanowi  sposób na popraw  humoru, granie d u ej 
ni  si  zak ada o, my lenie o graniu w trakcie wykonywania innych czynno ci, 
negatywne emocje wynikaj ce z konieczno ci zako czenia grania, ok amywania 
innych aby ukry , jak bardzo jest si  zaj tym graniem. 

Uzale nionych od Internetu jest niewielki odsetek uczniów m odszych 
i starszych (4% vs 3%). Podobnie sytuacja wygl da w kwes  i wyst powania 
uzale nienia od gier komputerowych (6% uczniów m odszych i 3% uczniów 
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starszych). Prawie taki sam odsetek dziewcz t i ch opców ucz szczaj cych do VI 
klas szkó  podstawowych wykazuje rednie objawy uzale nienia od Internetu. 
W przypadku uczniów szkó  rednich ró nice s  wi ksze i to cz ciej o dziew-
cz tach ni  ch opcach mo na mówi , e s  rednio uzale nione (49% vs 35%). 
W przypadku gier komputerowych cz ciej dziewcz ta ni  ch opcy nie wykazuj  
objawów uzale nienia. Wi kszy odsetek uzale nionych od gier ( rednio i ca -
kiem uzale nionych) jest w ród uczniów mieszkaj cych w miastach.

Wychowawcy w badaniu jako ciowym podkre lali, e w szko ach prowadzi 
si  ró nego rodzaju akcje przeciwdzia aj ce uzale nieniu cyfrowemu. W niektó-
rych placówkach nie mo na u ywa  telefonów komórkowych. Cz ciej dotyczy to 
samych lekcji, ale czasem zakaz obejmuje ca y czas pobytu w szkole. Gdy w jednej 
ze szkó  zauwa ono, e dzieci podczas przerw nie rozmawiaj  ze sob , tylko wpa-
truj  si  w telefony, dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice wspólnie uznali, e w szkole 
dzieciom telefony s  niepotrzebne. W razie konieczno ci dzieci mog  skontakto-
wa  si  z rodzicami ze szkolnych aparatów. W kolejnych szko ach telefony zbie-
rane s  do pude ka na czas lekcji, ale uczniowie mog  z nich korzysta  podczas 
przerw. Dodatkowo, z regu y na lekcjach wychowawczych, odbywaj  si  lekcje 
dotycz ce cyberprzemocy oraz innych niebezpiecze stw zwi zanych z sieci . 
Równocze nie respondenci mieli cz sto k opot z okre leniem, co jest jedynie 
nadu ywaniem komputera czy telefonu, a co mo na ju  uzna  za uzale nienie. 
W pojedynczych szko ach da si  zauwa y , e nauczyciel dostrzega, i  dzieci/
nastolatki sp dzaj  zbyt du o czasu przed komputerem, jednak e nie podejmuje 
adnych dzia a  w tym kierunku. Wydaje si , e ci nauczyciele nie uznaj  takich 

zachowa  za niebezpieczne, nawet je li wp ywaj  one na nauk  i zachowanie 
uczniów. Mo na uzna , e problem uzale nienia cyfrowego jest w pewien sposób 
bagatelizowany. Nauczyciele uznaj , e korzystanie z komórek i komputerów sta o 
si  wyznacznikiem naszych czasów i nic nie mo na z tym zrobi .

W niektórych szko ach prowadzone s  równie  rozmowy z rodzicami, aby 
zwracali wi ksz  uwag  na ilo  czasu sp dzanego przez ich dzieci w sieci oraz 
to, na jakie strony wchodz . Pokazuje si  im równie , jak post powa  w sytu-
acjach, kiedy dziecko sp dza zbyt du o czasu przy komputerze lub telefonie. 
Jednak e zdarzaj  si  przypadki, e rodzice nie uwa aj  za problem sytuacji, 
kiedy ich dziecko sp dza codziennie 3-4 godziny przed komputerem. 

Bior c pod uwag  czas sp dzany przez uczniów w Internecie, wa nym 
zagadnieniem wydaje si  kwes  a spotykania si  z tego powodu z nieprzyjem-
nymi sytuacjami. Trzy stwierdzenia, opisuj ce kontakty ze strony nieznajomych, 
kontakty maj ce na celu sprawienie przykro ci oraz dzia ania osób trzecich pro-
wadzone w Internecie b d ce w sprzeczno ci z wol  respondenta, a dotycz ce 
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bezpo rednio jego osoby, czyli umieszczanie bez jego zgody zdj  – pos u y y 
zmierzeniu tego zjawiska.

Zagadnienia te utworzy y czynnik cyberprzemoc. Do wiadczenia tego typu 
ma 29% uczniów m odszych i 60% uczniów starszych. Bior c pod uwag  typ 
szko y uczniów starszych, cz ciej uczniowie bran owych szkó  I stopnia ni  
ich koledzy z techników i liceów mieli styczno  z niepo danymi zjawiskami 
w sieci. W ród uczniów starszych, dziewcz ta zdecydowanie cz ciej ni  ch opcy 
do wiadcza y cyberprzemocy (72% vs 46%). Natomiast w grupie m odszych ró -
nica jest mniejsza, ale oni te  znacznie rzadziej byli nara eni na takie sytuacje 
(25% ch opców i 33% dziewcz t). Sytuacja taka mo e mie  zwi zek z tym, e 
m odsi uczniowie s  w wi kszym stopniu kontrolowani w zakresie korzystania 
z Internetu, co chroni ich przed niepo danymi sytuacjami. Poni ej przedsta-
wiono szczegó owe wyniki dla poszczególnych sytuacji.

Cz ciej to uczniowie z II klas szkó  rednich przyznaj , e maj  takie 
do wiadczenia. A  do 69% tej grupy kto  obcy wysy a  e-maile, wiadomo ci 
na czacie, w tym do 14% cz sto lub bardzo cz sto. Przykre wiadomo ci otrzy-
muje 59% badanych uczniów szkó  rednich, a niechciane zdj cie respondenta 
zosta o umieszczone w Internecie w przypadku 42% pytanych. We wszystkich 
rozk adach dominuj  wskazania na przeci tn  cz stotliwo  tego rodzaju incy-
dentów – czyli „czasami”. 

Uczniowie z klas szóstych szkó  podstawowych rzadziej maj  do czynienia 
z takimi sytuacjami. W ród nich najwi ksz  grup  uczniów dotkn y sytuacje 
w Internecie sprawiaj ce przykro  lub denerwuj ce ( cznie 42%). W drugiej 
kolejno ci kontakty ze strony obcych – 34%. Tylko 24% tej grupy twierdzi, e 
kto  umie ci  ich zdj cie, którego sam respondent nie yczy by sobie, aby kto  
ogl da . 

Cz ste lub bardzo cz ste kontakty ze strony obcych ludzi spotyka y w naj-
wi kszym stopniu uczniów techników (16%), ucz cych w si  w odzi (16%) oraz 
dziewcz ta z II klas szkó  rednich (16%). Takie odpowiedzi w pozosta ych gru-
pach wyró nionych na podstawie typu szko y, wielko ci miejscowo ci zamiesz-
kania oraz p ci uzyska y cznie od 3% (w ród uczniów klas szóstych ucz cych si  
w miejscowo ciach powy ej 40 tysi cy mieszka ców) do 14% wskaza  (w ród 
uczniów klas drugich w analogicznych miejscowo ciach). 

Uczniowie drugich klas techników równie  w najwi kszym stopniu wskazy-
wali wysok  cz stotliwo  denerwuj cych i przykrych aktywno ci ludzi w Inter-
necie w porównaniu do innych grup (10% odpowiedzi cz sto lub bardzo cz sto 
w porównaniu do 9% w ród uczniów szkó  bran owych i 7% w ród uczniów 
liceów ogólnokszta c cych). 
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Rysunek 31. Zdarzenia zwi zane z korzystaniem z Internetu 

Jak cz sto zdarzy o si , e kto …
A. kontaktowa  si  z Tob  kto , kogo nie znasz, wysy a /a Ci wiadomo ci na czacie, robi /a wpisy 

np. na Facebooku, wysy a /a smsy lub e-maile
B. kto  wysy a  ci wiadomo ci na czacie, robi  wpisy np. na Facebooku, Snapchacie, innych forach, 

wysy a  smsy lub e-maile sprawiaj ce Ci przykro , denerwuj ce Ci
C. kto  umie ci  w Internecie bez Twojej zgody zdj cia, których nie chcia by  chcia aby , eby kto  ogl da

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim. 

Podobnie sytuacja wygl da w przypadku umieszczania zdj . To uczniowie 
z bran owych szkó  I stopnia i techników cz ciej spotykaj  si  z takimi sytu-
acjami. Cz sto lub bardzo cz sto dotyka to 6% uczniów szkó  bran owych i 5% 
techników, podczas gdy liceów – tylko 3%.

Rysunek 32. Zdarzenia zwi zane z korzystaniem z Internetu. Rozk ad odpowiedzi 
„cz sto” i „bardzo cz sto” wed ug typu szko y

Jak cz sto zdarzy o si , e kto …
A. kontaktowa  si  z Tob  kto , kogo nie znasz, wysy a /a Ci wiadomo ci na czacie, robi /a wpisy 

np. na Facebooku, wysy a /a smsy lub e-maile
B. kto  wysy a  ci wiadomo ci na czacie, robi  wpisy np. na Facebooku, Snapchacie, innych forach, 

wysy a  smsy lub e-maile sprawiaj ce Ci przykro , denerwuj ce Ci
C. kto  umie ci  w Internecie bez Twojej zgody zdj cia, których nie chcia by  chcia aby , eby kto  ogl da

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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W badaniu jako ciowym pojawi  si  przyk ad sytuacji zwi zanej z cyberprze-
moc . W jednym z liceów dosz o do z amania prawa przez grup  uczniów, którzy 
w amali si  do komputera kolegi i wysy ali obra liwe maile, podszywaj c si  pod 
inne osoby. Szykanowali w ten sposób uczniów oraz atakowali nauczycieli. Osoby 
poszkodowane zawiadomi y policj , jednak podejrzenia nie zosta y udowodnione. 
Po tym zdarzeniu do szko y zostali zaproszeni specjali ci z uniwersytetu oraz poli-
cja, którzy przedstawili konsekwencje prawne takich czynów oraz u wiadamiali, 
co mo e czu  o  ara. W zaj ciach tych uczestniczyli uczniowie kilku klas w szkole. 

Zdaniem jednego z psychologów, z którym przeprowadzono wywiad, dzieci 
i m odzie  nie zawsze maj  wiadomo , z jakimi niebezpiecze stwami wi e si  
korzystanie z Internetu.

M odzie  nie u wiadamia sobie zagro e , p yn cych z bycia na ró nych portalach spo eczno-
ciowych, z podejmowania ró nych zachowa , ze sposobu ujawniania pewnych informacji, 

prezentowania informacji o sobie. Tak e my l , e podstaw  na pewno jest wiedza. Wydaje 
mi si  te , e w szko ach brakuje systemowych rozwi za  i pewnych jakby odgórnych sygna-
ów, do czego s u y smar  on, jak z niego korzysta , jak wiadomie przede wszystkim kon-

trolowa  to, jaki jest mój stosunek do tego przed u enia i mo liwo ci korzystania z wiedzy 
w ka dej chwili. Sama, prowadz c zaj cia w szkole, obserwuj , e m odzie  ma du y problem 
z przestawieniem si , e teraz jestem tu, w tym miejscu, skupiam si  na tym. Wielu uczniów 
ma ci g  potrzeb , eby w a nie zerka  na telefon, eby kontaktowa  si . 

(Psycholog – poradnia psychologiczno–pedagogiczna 22.06.2018_ID3)

6.6.9. DZIA ANIA PODEJMOWANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW
  WOBEC ZACHOWA  RYZYKOWNYCH UCZNIÓW

Nauczyciele podczas godzin wychowawczych cz sto poruszaj  problem zacho-
wa  ryzykownych. Dotycz  one najcz ciej cyberprzemocy, kwes  i zwi zanych 
z u ywaniem papierosów, alkoholu i narkotyków. Z regu y s  to jednak tylko 
lu ne rozmowy, zasygnalizowanie, e dane zachowania s  niebezpieczne oraz 
wskazanie na ich konsekwencje. Nauczyciele zdecydowanie rzadziej korzy-
staj  w dzia aniach o charakterze pro  laktycznym z dodatkowych materia ów, 
np. e-lekcji, scenariuszy zaj ,  lmów itp.

Korzystamy te  z e-lekcji. To s  takie w a nie gotowe materia y na temat ró nego rodzaju 
zachowa  i pro  laktycznie ju  takie lekcje by y przeprowadzane. Maj  wy wietlane króciut-
kie  lmy na temat, no nie wiem, narkotyzowania si , picia alkoholu, jakich  w a nie wulgary-
zmów, takich agresywnych zachowa  w stosunku do siebie. Pó niej omawiamy ten  lm i cza-
sami zdarza si , e podsumowanie takich rzeczy odbywa si  metod  projektu. Oni w jaki  
sposób albo za pomoc  jakiej  scenki przedstawiaj  to, jak oni to widz , jak nale y unika  
takich rzeczy albo robi  to w formie jakiego  tam plakatu, który wisi w naszej pracowni. 
(Szko a podstawowa – ma e miasto 11.06.2018_ID14)
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Zapraszani s  równie  przedstawiciele policji i stra y miejskiej, którzy pro-
wadz  pogadanki. Zdarza y si  tak e spotkania z osobami uzale nionymi, które 
opowiada y o swoim problemie. 

Jedna z badanych nauczycielek podaje przyk ad dobrej praktyki w przeciw-
dzia aniu uzale nieniom, jak  by y organizowane wcze niej przez szko  zaj cia 
wyjazdowe prowadzone w szpitalu psychiatrycznym. Jej zdaniem s  one du o 
bardziej skuteczne w swoim przekazie ni  zwyk e pogadanki czy nawet warsz-
taty. Jest to forma nieco kontrowersyjna ze wzgl dów etycznych – mog  to by  
bardzo trudne do wiadczenia dla uczniów i dla pacjentów. Ale wed ug terapeu-
tów oceni  mo na j  jako bardzo skuteczn  metod  w ramach pro  laktyki.

To by y zaj cia na zasadzie spotkania z pacjentami. To by y wietne zaj cia. My my tam 
sp dzali kilka godzin. To by  oddzia  leczenia uzale nienia. I to wygl da o tak, e naj-
pierw mieli my spotkanie z tymi pacjentami, którzy opowiadali swoje historie i to by o 
po prostu wstrz saj ce. Pó niej by o spotkanie z terapeutami z tamtego szpitala. To by o 
bardzo ciekawe do wiadczenie i bardzo si  podoba o uczniom, oni byli niebywale prze-
j ci te  po tych spotkaniach. Natomiast z jakich  przyczyn administracyjno- nie wiem 
jakich nam wstrzymano wszystko. Ale to si  bardzo sprawdza o. Samo miejsce, to, e to 
si  nie dzia o w szkole, to ju  by o wa ne. Tylko, e oni wyszli i znale li si  w takiej rze-
czywisto ci, jakiej nie znali. Zakratowane okna, drzwi pozbawione klamek, No, na mnie 
robi o to wra enie, plus jeszcze to, co mówili ci ludzie i ze strony pacjentów, i lekarzy. 

(Liceum ogólnokszta c ce – redniej wielko ci miasto) 08.06.2018_ID59

W jednym z liceów, w którym zdiagnozowano problem ryzykownych zachowa  
seksualnych, przyst piono do projektu „Mi dzy nami kobietkami”. Dotyczy  on seksu-
alno ci, kobieco ci, ryzykownych zachowa  i zwi zanych z nimi konsekwencji. Kolejne 
liceum uczestniczy o w podobnym programie pt. „ARS, czyli jak dba  o mi o ”. 

W szko ach podstawowych cz  nauczycieli nie prowadzi a jeszcze zaj  
dotycz cych alkoholu i narkotyków. Uwa ali oni, e jest na to za wcze nie. 
Z regu y planowali podj  te tematy w siódmej klasie. 

Rozmówcy wskazuj , e powinna by  dost pna wi ksza liczba zaj  pro-
 laktycznych dotycz cych zachowa  ryzykownych. Prowadzenie ich przez 

zewn trznych specjalistów jest du ym atutem i zwi ksza ich wiarygodno . Jed-
nocze nie zaj cia musz  by  metodologicznie dobrze przygotowane, interesu-
j ce dla dzieci i m odzie y, za  osoby je prowadz ce powinny mie  przygotowa-
nie psychologiczne lub pedagogiczne. 

My l , e mog oby by  wi cej takich dzia a  i odwa  si  powiedzie  – bardziej profe-
sjonalnych. U nas na przyk ad jest taka akcja ju  od wielu lat, zaj cia z cyberprzemocy. 
Prowadz  to pracownicy stra y miejskiej. Ja uczestniczy am w takich zaj ciach i rednio 
je oceniam. I uczniowie równie . To si  tylko sprowadza o do takiego krytykowania, nie-
mal e na granicy obra ania, kto jak wygl da i tak dalej, wi c to chyba nie o to chodzi o. 
(Liceum ogólnokszta c ce – redniej wielko ci miasto) 08.06.2018_ID59
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Jeden z wychowawców w liceum zwróci  uwag , e niewystarczaj ca jest 
wymiana informacji o uczniach oraz dzia aniach prowadzonych w szko ach, do 
których uczniowie ucz szczali wcze niej, w tym wypadku z gimnazjum. W kon-
sekwencji podejmowane s  ró ne inicjatywy, tematy, które ju  by y wcze niej 
przepracowane z uczniami, natomiast niekoniecznie porusza si  rzeczy nowe, 
wa ne dla uczniów.

Zreszt  ja sam by em czasem w szoku, jak robi em badanie, jak oceniaj  jakie  dzia a-
nia, które nam si  wydawa y nowe, e je dopiero podj li my, a oni: mieli my tyle tego 
w gimnazjum, e ju  mamy do  na przyk ad. Brakuje tu wymiany do wiadcze  mi dzy 
tym, co si  dzia o w gimnazjum, i jakie tam by y dzia ania podejmowane… My cz sto 
tak traktujemy jakby od zera, czyli oni przyszli, my ca  procedur  uruchamiamy, a nie 
bierzemy w a nie pod uwag  tego, co wydarzy o si  w gimnazjum, a czasem dzieje si  
bardzo du o. 

(Liceum ogólnokszta c ce – ód ) 11.06.2018_ID237

W rozmowach da si  te  wychwyci  podkre lanie roli rodziców w proce-
sie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i m odzie y. Jeden z wycho-
wawców wskazuje, e je eli m odzie  nie ma dobrych relacji z rodzicami, rodze -
stwem, je eli nie opieraj  si  one na pewnych warto ciach, to wzrasta niebez-
piecze stwo zachowa  ryzykownych. Dlatego g ówne dzia ania powinny by  
skierowane do rodowiska rodzinnego. Potwierdza to równie  psycholo ka 
z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jej zdaniem przyczyna zachowa  ryzy-
kownych dzieci i m odzie y le y w relacjach z rodzicami. One s  równie  kluczem 
do przeciwdzia ania takim zachowaniom. 

To jest rola rodziców. I eby my nie wiem, co kombinowali, to po prostu zaczynem jest 
niew a ciwy stosunek rodziców. G ównie brak czasu. Rodzice zajmuj  si  g ównie prac  
i jakby zaopiekowaniem od tej strony materialnej, bo takie jest parcie rodowiska. Bo 
kto , kto nie ma czego  tam, co akurat jest na topie, jest mieciem. I znowu wracamy do 
warto ci. 

(Psycholog - poradnia psychologiczno-pedagogiczna)20.06.2018_ID2

Badanie ilo ciowe przeprowadzone w ród uczniów potwierdza, e istnieje 
zale no  mi dzy zachowaniami ryzykownymi a z ymi relacjami z rodzin . Nie 
jeste my jednak w stanie wskaza  kierunku tej zale no ci. Teoretycznie mo e by  
tak, e to z e relacje z rodzicami prowadz  do wi kszego zainteresowania u yw-
kami czy innymi zachowaniami ryzykownymi, ale mo e by  tak e nastolatkowie 
poprzez eksperymentowanie z u ywkami pogarszaj  swoje relacje z rodzin . 

Mi dzy czynnikami relacje domowe a u ywki, zachowania ryzykowne zwi -
zane z samochodem, Internet, cyberprzemoc, agresja zachodzi korelacja mierzona 
wspó czynnikiem r Pearsona, gdzie r=0,2. Istnieje wi c zwi zek mi dzy gorzej 
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ocenianymi relacjami rodzinnymi a zachowaniami uczniów, którzy na przyk ad 
próbowali ró nych u ywek (tworz cych czynnik u ywki). Kiedy próbujemy zna-
le  ten zwi zek z konkretnymi substancjami psychoaktywnymi – oddzielnie dla 
relacji rodzinnych i alkoholu, papierosów czy narkotyków – poziom zale no ci 
jest ju  znacznie ni szy. 

Trzeba zaznaczy , e równie  w przeprowadzonej segmentacji (wi cej 
w rozdziale Wykluczenie – skala zjawiska) z e relacje rodzinne i nara enie na 
zachowania ryzykowne s  ze sob  powi zane. Badani, których mo emy zaliczy  
do grupy wykluczonych bardzo cz sto maj  problemy zarówno z relacjami (rów-
nie  z relacjami rówie niczymi), jak i zachowaniami ryzykownymi.

6.7. SZKO A

Szko a to wa ne miejsce w yciu ka dego dziecka czy nastolatka. Jest to nie tylko 
jednostka o wiatowo-wychowawcza zajmuj ca si  kszta ceniem, ale równie  
centrum ycia towarzyskiego. Tu poznajemy swoich kolegów, kole anki, a nawet 
zawieramy przyja nie na ca e ycie. Jednocze nie szko a mo e stanowi  pod o e 
do wykluczenia spo ecznego na ró nych p aszczyznach, np. ze wzgl du na osi -
gane wyniki w nauce, czy chocia by wielko  miejscowo ci, w której zlokalizo-
wana jest szko a. 

Zarówno w przypadku szkó  podstawowych, jak i rednich, najwy szy 
odsetek badanych uczniów w poprzednim semestrze uzyska  redni  mi dzy 
4,0 a 4,9. rednia 4,0 lub wy sz  uzyska o: 60% badanych ze szkó  podstawo-
wych, 53% – z liceów ogólnokszta c cych, 26% – z techników i tylko 21% – 
z bran owych szkó  I stopnia. Ogólnie ujmuj c – na bazie tych wyników mo na 
powiedzie , e uczniowie ucz  si  dobrze. Nale y jednak pami ta , e opieramy 
si  tutaj na deklaracjach uczniów, a nie na rzeczywistych danych z dzienników 
szkolnych, dlatego te  mog  by  one zawy one. Bior c pod uwag  wielko  
miejscowo ci, w której znajduje si  szko a, lepiej wypadaj  uczniowie szkó  pod-
stawowych, osi gaj c lepsze wyniki. Niezale nie od tego czy szko a mie ci si  
na wsi, czy w mie cie, nie ma znacz cych ró nic w osi ganych przez uczniów 
wynikach. Najlepsze wyniki w nauce osi gaj  uczniowie szkó  podstawowych, 
a najgorsze uczniowie ucz szczaj cy do bran owych szkó  I stopnia. 

W ród szóstoklasistów, licealistów i uczniów techników ponad 90% bada-
nych nigdy nie powtarza o klasy. Najcz ciej zdarzy o si  to uczniom szkó  bran-
owych, z czego 15% uczniów powtarza o j  raz, a 3% wi cej razy. 
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Tabela 21. rednia uczniów z poprzedniego semestru wed ug typu szko y

poni ej 3,0 3,0 do 3,9 4,0 - 4,9 5,0 i wy sza Ogó em n

SP 22% 19% 44% 16% 1005
LO 12% 34% 49% 4% 531
T 24% 50% 23% 3% 315

BS 37% 42% 18% 3% 160

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Jednocze nie to najcz ciej uczniowie bran owych szkó  I stopnia twier-
dz , e oceny, które otrzymuj  s  niesprawiedliwe (16%; dla porównania – 13% 
w technikach, 14% w liceach ogólnokszta c cych, 5% w podstawówkach). 

Zjawisko wagarowania, czyli samowolnego opuszczania pojedynczych lub 
wszystkich zaj  lekcyjnych w szkole, bardziej rozpowszechnione jest w ród 
starszych ni  w ród m odszych uczniów. A  75% uczniów VI klas szkó  podsta-
wowych deklaruje, e w ostatnim semestrze nigdy nie opu ci o dnia nauki ze 
wzgl du na wagary, 87% – nigdy nie opu ci o pojedynczych lekcji bez wiedzy 
rodziców/opiekunów. W przypadku szkó  rednich te wskazania wynosz  odpo-
wiednio 29% dla ca ego dnia i 34% dla pojedynczych godzin, jednak wewn trz 
widoczne s  du e ró nice w zale no ci od typu szko y. Na wagarach przez ca y 
dzie  w semestrze poprzedzaj cym badanie nigdy nie by o 36% uczniów liceów 
(43% – nie opu ci o pojedynczych godzin), 22% uczniów techników (24% – nie 
opu ci o pojedynczych godzin) i 20% uczniów bran owych szkó  I stopnia (30% 
– nie opu ci o pojedynczych godzin).

Rysunek 33. Wagarowanie w ostatnim semestrze – ca odniowe i pojedyncze lekcje

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim. 
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Bez wzgl du na wiek, co drugi badany czasem lubi, a czasem nie lubi cho-
dzi  do szko y. Druga po owa badanych niemal równomiernie rozk ada si  na 
tych lubi cych (28% m odszych i 26% starszych) i tych nielubi cych (22% m od-
szych i 25% starszych) chodzi  do szko y.

W szko ach podstawowych taki sam odsetek ch opców (27%) deklaruje, 
e lubi i nie lubi chodzi  do szko y. W przypadku dziewczynek, wi cej jest zwo-

lenniczek ni  przeciwniczek ucz szczania do szko y (29% vs 18%). Nieco ina-
czej wyniki rozk adaj  si  w ród uczniów szkó  rednich. Mianowicie, to ch opcy 
cz ciej ni  dziewczynki deklarowali, e lubi  chodzi  do szko y (31% vs 22%). 
Jednocze nie nieznacznie wi cej ch opców mówi o, e nie lubi ucz szcza  do 
szko y (26% vs 23%). Ponad po owa (55%) dziewczynek ze szkó  rednich by a 
niezdecydowania, mówi y, e czasem lubi , czasem nie lubi  chodzi  do szko y. 

Rysunek 34. Powody zmiany szko y 

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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Jeden na siedmiu badanych (13%) zmuszony by  zmieni  szko . Uczniowie, 
którzy maj  za sob  takie do wiadczenia przyznawali, e najcz stszym powo-
dem by a przeprowadzka (zmiana miejsca zamieszkania), co by o od nich nieza-
le ne. W ród innych wymienianych przyczyn (cho  du o rzadziej) znalaz y si : 
niezadowolenie ze szko y czy sytuacja rodzinna, w tym rozwód lub zmiana miej-
sca zatrudnienia rodziców. Po ród innych powodów wymieniano: s aby dojazd, 
zbyt wysokie wymagania, nieodpowiednie otoczenie, rodowisko szkolne. 

Rysunek 35. Opinie uczniów dotycz ce szko y – stwierdzenia pozytywne
A. Mam wielu kolegów/wiele kole anek w szkole
B. Nauczyciele nastawieni s  do mnie przyja nie
C. Koledzy/kole anki z klasy akceptuj  mnie takim, jakim jestem
D. W szkole czuj  si  bezpiecznie
E. Moja klasa jest zgrana
F. Ch tnie chodz  do szko y

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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W badaniu pog biono kwes  e dotycz ce szko y, nauczycieli, kole anek 
i kolegów. Zaprezentowano list  stwierdze , które mo na podzieli  na pozy-
tywne i negatywne. Rysunek 35 przedstawia odsetek wskaza  na stwierdzenia 
pozytywne, mówi ce o akceptacji i dobrym samopoczuciu w szkole. 

Bior c pod uwag  kryterium wielko ci miejscowo ci to uczniowie II klas 
szkó  rednich, którzy ucz szczaj  do szko y zlokalizowanej na wsi, czuj  si  naj-
mniej akceptowani przez innych. Ta sama grupa respondentów twierdzi rów-
nie , e nie ma wielu kole anek i kolegów. Podobnie uwa aj , cho  jest ich nieco 
mniej, uczniowie którzy ucz szczaj  do szkó  zlokalizowanych w odzi. Co cie-
kawe zale no  ta nie wyst puje w ród uczniów szkó  podstawowych. W przy-
padku szóstoklasistów wielko  miejscowo ci, w której mie ci si  szko a, nie 
ró nicuje ich w sposób znacz cy.

Rysunek 36. Zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie” na wybrane 
stwierdzenia dotycz ce szko y wed ug wielko ci miejscowo ci
A. Mam wielu kolegów/wiele kole anek w szkole

C. Koledzy/kole anki z klasy akceptuj  mnie takim, jakim jestem

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Poni ej znajduje si  wykres zawieraj cy stwierdzenia negatywne dotycz ce 
szko y, nauczycieli i kolegów oraz opinie badanych na ten temat. Warto zwróci  
uwag , e a  11% m odszych i 24% starszych badanych przyznaje zdecydowa-
nie, e w szkole odczuwa stres. Cz ciej przyznaj  si  do tego uczniowie szkó  
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rednich, ni  podstawowych (49% vs 29%). W podziale na p e  zdecydowanie 
cz ciej stres odczuwaj  dziewczynki - zarówno w podstawówkach, jak i szko-
ach rednich. W szkole podstawowej ze stwierdzeniem tym zg adzi o si  32% 

dziewczynek i 25% ch opców. Natomiast w szkole redniej te odsetki s  wy sze. 
Sze  na dziesi  dziewcz t (59%) oraz czerech na dziesi ciu ch opców (40%) 
czuje stres w szkole. Przy czym a  34% dziewcz t deklaruje odczuwanie stresu 
w sposób zdecydowany. 

Rysunek 37. Opinie uczniów dotycz ce szko y – stwierdzenia negatywne
G. Cz sto w szkole odczuwam stres
H. Boj  si  chodzi  do szko y
I. W szkole czuj  si  samotna/y
J. Nie jestem lubiana/y przez nauczycieli
K. Koledzy/kole anki z klasy dokuczaj  mi

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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Mo na zauwa y , e odpowiedzi udzielane przez uczniów szkó  podstawo-
wych i licealistów na wybrane stwierdzenia na ogó  s  do siebie zbli one. W stwier-
dzeniach odnosz cych si  do akceptacji przewa a y odpowiedzi o pozytywnym 
wyd wi ku, a stwierdzenia mówi ce o jej braku, cechuj  si  przewag  odpowiedzi 
negatywnych. Zarówno dzieci, jak i m odzie  czuj  si  akceptowani w rodowisku 
szkolnym. Bezpiecze stwo w szkole zosta o ocenione pozytywnie przez wi ksz  
cz  badanych. Niemal trzy czwarte uczniów VI klas szkó  podstawowych (72%) 
i uczniów II klas liceów (71%) czuje si  w niej bezpiecznie (dotyczy to 64% uczniów 
z techników i 63% uczniów ze szkó  bran owych). W szkole nie czuje si  bezpiecz-
nie 10% uczniów ze szkó  podstawowych i 11% uczniów z liceum. Grup , której 
najbardziej brakuje poczucia bezpiecze stwa s  uczniowie szkó  bran owych (15%) 
i techników (13%). O strachu zwi zanym z chodzeniem do szko y mówi zdecydowa-
nie mniej badanych, ale nadal dotyczy to 5% uczniów ze szkó  podstawowych, 7% 
liceów i bran owych szkó  I stopnia i a  9% uczniów techników.

Po owa licealistów (49%) odczuwa stres szkolny. By  mo e jest on spowo-
dowany brakiem poczucia bezpiecze stwa, ale mo e te  wyst powa  z zupe nie 
innych powodów (np. wy sze wymagania edukacyjne czy wizja zbli aj cego si  
egzaminu dojrza o ci).

Tabela 22. Rozk ad odpowiedzi na wybrane stwierdzenia dotycz ce szko y wed ug typu szko y
Zdecydowanie 

nie
Raczej 

nie
Ani tak, 
ani nie

Raczej 
tak

Zdecydowanie 
tak Ogó em n

H. Boj  si  chodzi  do szko y
SP 72% 18% 6% 3% 2% 996
LO 64% 20% 9% 5% 2% 526
T 62% 21% 8% 5% 4% 314

BS 69% 16% 8% 4% 3% 160
D. W szkole czuj  si  bezpiecznie

SP 6% 4% 17% 42% 30% 989
LO 4% 7% 19% 51% 20% 527
T 6% 7% 23% 47% 17% 312

BS 9% 6% 21% 41% 22% 160

ród o Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) przeprowadzonego w czerwcu 2018 roku 
na próbie n=1005 uczniów VI klas szkó  podstawowych, oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich 
w województwie ódzkim.

Stwierdzenia, które mówi  o braku akceptacji rówie niczej, ró nicowa y 
si  pod wzgl dem lokalizacji szko y. Dokuczania ze strony kolegów/kole anek 
najcz ciej do wiadczaj  szóstoklasi ci, którzy ucz  si  w szko ach w odzi. 
Ci sami uczniowie czuj  si  bardziej samotni ni  szóstoklasi ci, którzy ucz  si  
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w szko ach zlokalizowanych na wsi czy w innych miejscowo ciach. Z kolei naj-
bardziej samotni czuj  si  liceali ci, przede wszystkim dotyczy to tych, którzy 
ucz szczaj  do szkó  mieszcz cych si  na wsi.

Rysunek 38. Zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie” na wybrane 
stwierdzenia dotycz ce szko y wed ug wielko ci miejscowo ci
K. Koledzy/kole anki z klasy dokuczaj  mi

I. W szkole czuj  si  samotna/y

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Omówione powy ej kwes  e: ch  chodzenia do szko y, poczucie bez-
piecze stwa w szkole, nastawienie nauczycieli oraz poczucie sprawiedliwo ci 
w ocenianiu przez nauczycieli zosta y zagregowane do czynnika nastawienie do 
szko y. Bior c pod uwag  cznie powy sze zagadnienia dostrzegalny jest fakt, 
e wi kszo  uczniów dobrze funkcjonuje w szko ach. Trudno ci w funkcjono-

waniu do wiadcza 8% szóstoklasistów i 10% uczniów II klas szkó  rednich. Cz -
ciej ni  uczniowie techników (9%) trudno ci maj  uczniowie liceów (11%) i szkó  

bran owych I stopnia (13%). Ró nice ze wzgl du na p e  i miejsce zamieszkania 
uczniów s  niewielkie. W ród m odszych uczniów najwi ksze trudno ci maj  
uczniowie, których szko y s  w odzi (13%). W przypadku uczniów starszych 
dotyczy to tych, ucz szczaj cych do szkó  na wsi (13%) oraz szkó  w miastach 
powy ej 40 tysi cy mieszka ców (13%).
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W szko ach organizowane s  dodatkowe zaj cia (np. sportowe, arty-
styczne), które daj  mo liwo  rozwijania swoich zainteresowa , jak równie  
uzupe ninia braków edukacyjnych – zaj cia wyrównawcze. Przy czym nale y 
pami ta , e w wielu szko ach na zaj cia wyrównawcze chodz  te  uczniowie, 
którzy osi gaj  dobre wyniki w nauce, a chc  robi  co  ponad program. 

Uczniowie mog  si  zaanga owa  w ycie szko y poprzez uczestnic-
two w imprezach organizowanych przez szko  czy dzia anie w samorz dzie 
szkolnym. Spo ród ró nego typu wydarze  organizowanych przez szko  
uczniowie najch tniej bior  udzia  w wycieczkach szkolnych lub wyj-
ciach do kina/teatru. Na kolejnych miejscach znalaz o si  wyst powanie 

w przedstawieniach teatralnych, na akademiach oraz udzia  w konkursach 
przedmiotowych. 

W wyniku analizy czynnikowej powsta  czynnik kultura w szkole, który po -
czy  wskazane aktywno ci. Zaledwie 3% uczniów szkó  podstawowych nie bra o 
w ogóle udzia u w tych wydarzeniach. W ród uczniów starszych odsetek jest 
wi kszy i wyniós  11%. W ród uczniów bran owych szkó  I stopnia odsetek nie-
uczestnicz cych w wydarzeniach organizowanych przez szko  jest najwi kszy 
(40%) w porównaniu do innych typów szkó . Miejsce zamieszkania uczniów nie 
wp ywa na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Wi kszy odsetek dziew-
cz t zarówno m odszych, jak i starszych uczestniczy w organizowanych przez 
szko  wydarzeniach kulturalnych.

Mimo, e szko y daj  mo liwo  uczestnictwa w dodatkowych zaj ciach, 
to uczniowie rzadko z nich korzystaj . Najrzadziej podejmowane aktywno ci to 
udzia  w zaj ciach artystycznych (muzycznych, plastycznych) organizowanych 
przez szko  po lekcjach oraz dzia anie w samorz dzie szkolnym. Uczniowie 
szkó  podstawowych ch tniej bior  udzia  w zaj ciach i imprezach organizowa-
nych przez szko y ni  uczniowie szkó  rednich. Tylko w przypadku korepetycji 
ta zale no  jest odwrotna – nieco cz ciej bior  w nich udzia  uczniowie szkó  
rednich. 

Warto zwróci  uwag , e m odsi badani cz ciej ni  ich starsi koledzy bior  
udzia  w indywidualnych spotkaniach z pedagogiem (19% vs 13%) i psycholo-
giem (13% vs 8%).

Poni sza tabela w kategorii „Nie” przedstawia zsumowane odpowiedzi „nie, 
bo nie chcia am/chcia em”, „nie, bo nie mog am/mog em”, „w szkole nie ma takiej 
mo liwo ci”, „nie, bo nikt mi nie zaproponowa ”. Badani najcz ciej wskazywali 
na brak ch ci udzia u w poszczególnych zaj ciach czy wydarzeniach organizo-
wanych przez szko y. 
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Rysunek 39. Uczestnictwo w zaj ciach, wydarzeniach spotkaniach organizowanych przez 
szko y
A. uczestniczy e /a  w wyj ciu do kina/teatru
B. uczestniczy e /a  w wycieczce szkolnej (je li w tym roku szkolnym nie by o wycieczki, to czy 

w poprzednim roku szkolnym bra a /bra e  udzia )
C. wyst powa e /a  na akademiach/przedstawieniach
D. bra e /a  udzia  w konkursie przedmiotowym
E. korzysta e /a  z dodatkowych lekcji j zyka obcego po szkole
F. uczestniczy e /a  w zaj ciach sportowych organizowanych przez szko  po lekcjach
G. uczestniczy e /a  w kó ku zainteresowa /przedmiotowym
H. uczestniczy e /a  w zaj ciach wyrównawczych
I. korzysta e /a  z korepetycji po szkole
J. uczestniczy e /a  w zaj ciach artystycznych (muzycznych, plastycznych) organizowanych przez 

szko  po lekcjach
K. dzia a e /a  w samorz dzie szkolnym
L. bra e /a  udzia  w indywidualnym spotkaniu z pedagogiem szkolnym
M. bra e /a  udzia  w indywidualnym spotkaniu z psychologiem w szkole

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Uczniowie bran owych szkó  I stopnia rzadziej ni  uczniowie z pozosta-
ych typów szkó  uczestnicz  we wszystkich wymienionych w ankiecie aktywno-
ciach. Najcz ciej w tych aktywno ciach bior  udzia  liceali ci. Wyj tek stano-

wi  zaj cia wyrównawcze, dzia alno  w samorz dzie szkolnym, udzia  w indy-
widualnych spotkaniach z pedagogiem i psychologiem szkolnym (s  nieco bar-
dziej popularne w ród uczniów szkó  podstawowych).
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Rysunek 40. Rozk ad odpowiedzi „tak” dla wybranych stwierdze  dotycz cych uczestnictwa 
w zaj ciach, wydarzeniach spotkaniach organizowanych przez szko y wed ug typu szko y

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

W trakcie analizy czynnikowej wyró niono czynnik pomoc szkolna, który 
czy odpowiedzi uczniów na pytania o udzia  w indywidualnych spotkaniach 

z pedagogiem szkolnym lub psychologiem. Analiza danych wykaza a, e wi cej 
uczniów starszych ni  m odszych nie korzysta o wcale ze wsparcia oferowanego 
w szkole (85% vs 77%). W ród m odszych uczniów cz ciej ch opcy ni  dziew-
cz ta korzystali z pomocy (28% vs 18%), natomiast w ród starszych uczniów 
nieznacznie wi cej dziewcz t ni  ch opców z niej korzysta o (16% vs 14%). Miej-
sce zamieszkania – miasto/wie  – w niewielkim stopniu ró nicuje korzystanie 
z pomocy oferowanej przez szko . 

Zapytano uczniów o wymarzony zawód, w którym chcieliby w przysz o ci 
pracowa . Lista wymienionych zawodów jest bardzo d uga i ró norodna, acz-
kolwiek spora cz  uczniów jeszcze nie wie, nie potra   okre li  swoich wybo-
rów (17% – uczniowie szkó  bran owych, 16% – uczniowie techników, 14% – 
uczniowie liceów ogólnokszta c cych, 12% – uczniowie szkó  podstawowych). 

Uczniowie VI klas szkó  podstawowych najch tniej pracowaliby w zawo-
dach z kategorii „sportowcy i pokrewni”, gdzie znalaz y si  takie zawody jak: 
zawodowy sportowiec, trener, instruktor ta ca. M odzi badani wskazali równie  
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na nast puj ce wymarzone zawody (min. 3%): lekarze, lekarze weterynarii, 
technicy informatycy, architekci, specjali ci nauczania i wychowania, specjali ci 
z dziedziny prawa, aktorzy, pracownicy ochrony osób i mienia, fryzjerzy, fotogra-
fowie, psycholodzy i pokrewni. Bior c pod uwag  du e grupy Klasy  kacji Zawo-
dów i Specjalno ci zawody te koncentruj  si  w trzech grupach: pracownicy 
us ug osobistych (45%), redni personel z dziedziny prawa, spraw spo ecznych, 
kultury i pokrewny (28%), specjali ci z dziedziny prawa, dziedzin spo ecznych 
i kultury (28%).

Liceali ci najcz ciej wymieniali zawód lekarza (cz  z nich potra  a wska-
za  dok adn  specjalizacj ), a tak e (minimum 3%) nast puj ce zawody: specja-
li ci z dziedziny prawa, psycholodzy i pokrewni, technicy informatycy,  zjote-
rapeuci, pracownicy ochrony osób i mienia, architekci, sportowcy i pokrewni. 
W ród uczniów techników najpopularniejsze by y takie zawody jak (min. 3% 
wskaza ): technicy informatycy, specjali ci do spraw reklamy i marke  ngu, pro-
jektanci gra  ki i mul  mediów spedytorzy i pokrewni, sportowcy i pokrewni, 
fotografowie, ksi gowi specjali ci do spraw sprzeda y, marke  ngu i public rela-
 ons, rolnicy upraw polowych, elektrycy i elektronicy, twórcy i arty ci. Ucznio-

wie bran owych szkó  I stopnia najch tniej pracowaliby jako (min. 3% wska-
za ): mechanicy pojazdów samochodowych, kierowcy i operatorzy pojazdów, 
fryzjerzy, sprzedawcy sklepowi (ekspedienci), sportowcy i pokrewni, elektrycy 
i elektronicy, kucharze, pracownicy ochrony osób i mienia, robotnicy obróbki 
drewna, stolarze meblowi i pokrewni, technicy informatycy.

Tylko ok 1-2% badanych chcia oby prowadzi  w asn  dzia alno  
gospodarcz . 

6.8. AKTYWNO  POZASZKOLNA

Jako uczestnictwo mo na rozumie  aktywno  jednostki w kr gach spo ecz-
nych, rodzinnych lub stowarzyszeniowych, aktywno  w szkole lub spo eczno-
ci lokalnej. Uczestnictwo mo na rozró ni  równie  wed ug formy dzia alno ci 

lub aktywno ci nieformalnych i instytucjonalnych. Bez wzgl du na przyj te roz-
ró nienia uczestnictwo, obejmuje pe en katalog aktywno ci i dzia a  jednostki 
w spo ecze stwie. W diagnozie wykluczenia spo ecznego dzieci i m odzie y 
w szczególno ci wyró ni  mo na pomiary dotycz ce uczestnictwa i funkcjo-
nowania respondentów w szkole, jako e s  uczniami i jest to pole, w którym 
procesy ekskluzji spo ecznej maj  bardzo dogodne warunki do rozwoju. W tym 
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rozdziale poruszono natomiast aktywno ci i uczestnictwo pozaszkolne, czyli 
dzia ania uczniów podejmowane poza szko , lekcjami, zaj ciami dodatkowymi. 
Chodzi o zainteresowania badanych, uczestnictwo w ofercie organizacji i insty-
tucji pozaszkolnych, samorz dów, par  i, ko cio ów i stowarzysze  wyznanio-
wych. Poniek d dotyczy to tematyki czasu wolnego, jednak chodzi te  o takie 
czynno ci pozaszkolne, jak odrabianie lekcji, nauk  i obowi zki domowe, któ-
rych nie zalicza si  do czasu wolnego. 

6.8.1. ZAINTERESOWANIA I ZAJ CIA POZASZKOLNE

Zdecydowana wi kszo  uczniów twierdzi, e posiada zainteresowania – 
deklaruje tak 97% uczniów szkó  podstawowych i 95% uczniów szkó  rednich. 
Uczniowie m odsi (z VI klas szkó  podstawowych) cz ciej ni  uczniowie starsi 
(z II klas szkó  rednich) potwierdzaj , e maj  mo liwo  rozwijania swoich 
pasji. Badani nauczyciele s  nieco bardziej sceptyczni w tym temacie, pod-
kre laj c problemy z aktywno ci  uczniów, zw aszcza pochodz cych ze ro-
dowisk wiejskich lub uczniów starszych. O ile istniej  wyj tki odbiegaj ce od 
regu y, jednak w opinii nauczycieli, uczniowie s  zbyt obarczeni prac  i nauk , 
by jeszcze podejmowa  dodatkowe aktywno ci. Najpowszechniejsze s  zaj cia 
sportowe.

Niemal jedna czwarta uczniów z II klas szkó  rednich twierdzi, e nie 
ma mo liwo ci rozwijania zainteresowa  (23%), w g ównej mierze dlatego, e 
w okolicy miejsca ich zamieszkania nie ma ku temu odpowiedniego zaplecza lub 
nie maj  na to czasu (po 48% wskaza ). M odsi respondenci podaj  podobne 
powody, przy czym dwukrotnie mniejszy odsetek 10% z nich odpowiedzia o, e 
nie mo e rozwija  zainteresowa . 

Wychowawcy badanych klas wskazywali, e w niektórych szko ach mo -
liwy jest udzia  w ko ach zainteresowa , np. nauki gry na gitarze, przyrodniczych, 
teatralnych. Uczestnicz  w nich jednak pojedynczy uczniowie. W cz ci szkó , 
niezale nie od typu placówki, uczniowie uczestnicz  w wymianach w ramach 
programu Erasmus. Pojawia si  równie  udzia  w projektach, dzia aniach organi-
zacji pozarz dowych lub konkursach mi dzyszkolnych.

Sytuacja  nansowa w gospodarstwie domowym ogranicza rozwój zainte-
resowa  14% pytanych uczniów VI klas szkó  podstawowych i 22% uczniów 
II klas szkó  rednich. To dosy  znacz cy udzia , je li u wiadomimy sobie, e 
wi cej ni  co dziesi ty m odszy i co pi ty starszy ucze  widzi bariery  nan-
sowe ograniczaj ce rozwój zainteresowa . W rodzinach gorzej sytuowanych 
bywa to decyduj c  przyczyn  braku udzia  w aktywno ciach pozaszkolnych 
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dziecka. Z bada  jako ciowych przeprowadzonych z nauczycielami wynika, 
e cz sto uczniowie z mniej zamo nych rodzin nie uczestnicz  w zaj ciach 

dodatkowych, nawet gdy s  one bezp atne (poniewa  s  np. do  nansowane 
przez gmin ). Zdaniem nauczycieli, wynika to z ich ogólnej ni szej samooceny, 
podyktowanej s ab  sytuacj  materialn , mniejszych ambicji i sk onno ci do 
anga owania si .

Jak pyta am o zaj cia pozalekcyjne, to mam 8 osób, które w niczym nie uczestnicz , 
a 28 jest wszystkich. Pyta am, dlaczego: mi si  nie chce, mama mówi, e to jest wydatek. 
Mimo e w mie cie jest mnóstwo imprez, które s  otwarte, bezp atne, to nie chce im si . 
Oni si  czuj  gorsi, to wida . 

(Szko a podstawowa – redniej wielko ci miasto) 12.06.2018_ID138

Co mi si  niezbyt podoba, e to jest wszystko p atne. To jest tak, jakbym przynosi a 
i mówi a, to jest dla tych, którzy maj  na to pieni dze. (…) Chocia  te sportowe akurat, 
te 2 kluby, które tu dzia aj , siatkarski i lekkoatletyczny, s  za darmo, ale to trzeba mie  
znowu talent i zaci cie sportowe. Natomiast to, co oferuje o rodek kultury, oprócz 
Zespo u Pie ni i Ta ca Ludowego, ale mówi , to te  nie ka dy si  do tego nadaje, to s  
odp atne zaj cia, wi c to jest te  taki problem. 

(Szko a podstawowa - wie ) 13.06.2018_ID107

Z bada  jako ciowych wynika równie , e negatywnie na udzia  w aktyw-
no ciach pozaszkolnych wp ywaj  dojazdy i czas. Kwes  a dojazdów jest 
szczególnie istotna w przypadku uczniów pochodz cych z terenów wiejskich. 
W badaniu ilo ciowym taki powód nierozwijania swoich zainteresowa  wska-
za o 42% uczniów II klas szkó  rednich zamieszkuj cych na wsi, w stosunku do 
20% mieszkaj cych w mie cie. Natomiast w ród uczniów VI klas szkó  podsta-
wowych ró nica ta by a nieco mniejsza i wynios a 26% wobec 16%. 

Na ten sam problem wskazuje odpowied  „w okolicy nie ma odpowied-
niego miejsca”. Nast pstwem takiej sytuacji jest konieczno  dotarcia do 
tego „odpowiedniego” miejsca, które jest oddalone. Starsi uczniowie, miesz-
kuj cy na wsi, w wyra nie wi kszym stopniu wskazuj  ten powód nieroz-
wijania zainteresowa  (65% vs 35%). Co ciekawe, w przypadku m odszych 
uczniów jest to wi kszy problem dla osób mieszkaj cych w mie cie ni  na 
wsi (56% vs 47%).

W badaniu jako ciowym respondenci podnosz  kolejny problem z aktyw-
no ci  pozaszkoln , który w badaniu ilo ciowym odzwierciedla odpowied : „nie 
mam czasu na rozwijanie swoich zainteresowa ”. W opinii respondentów bada-
nia jako ciowego przyczyn  jest sama liczba godzin, któr  dzieci musz  sp dzi  
w szkole – z regu y jest to ok. 7 godzin. Cz  dzieci nie ma ju  si  i ch ci na 
kolejne aktywno ci, tylko chce sp dzi  pozosta y czas w domu. 
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Rysunek 41. Brak mo liwo ci rozwoju zainteresowa  oraz powody takiej sytuacji

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

W badaniu pog biono temat czasu wolnego, pytaj c o ró norodne aktyw-
no ci podejmowane przez uczniów i staraj c si  uchwyci  tematyk , na któr  
uwaga m odzie y jest skierowana, gdy maj  czas dla siebie.

Uczniowie w województwie ódzkim, je eli ju  bior  udzia  w dodatko-
wych zaj ciach pozaszkolnych, najcz ciej uczestnicz  w zaj ciach organizowa-
nych przez o rodki i kluby sportowe – wed ug deklaracji robi to 48% uczniów ze 
szkó  podstawowych oraz 35% uczniów ze szkó  rednich. Z pozosta ych mo li-
wo ci sp dzania czasu poza szko  korzysta tylko oko o jedna czwarta badanych 
uczniów lub mniej. 

Sprawdzono, czy s  uczniowie, którzy deklaruj , e nie uczestnicz  w ogóle 
w adnych z wymienionych zaj  – w tej baterii pyta  nie podali nawet adnej 
innej formy sp dzania czasu na zaj ciach zorganizowanych przez instytucje 
i organizacje. Najwy sze udzia y takich osób odnotowano w ród uczniów liceów 
ogólnokszta c cych i techników (43% i 44%). W ród uczniów klas bran owych 
szkó  I stopnia takich osób znalaz o si  29%, a w szko ach podstawowych naj-
mniej – bo 22%. Mo na si  zastanawia , czy jest to powi zane z brakiem czasu 
ze wzgl du na konieczno  po wi cania go na nauk .
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Rysunek 42. Udzia  w zaj ciach organizowanych przez instytucje i organizacje
Czy regularnie bierzesz udzia  w zaj ciach organizowanych przez…?

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Rysunek 43. Odsetek respondentów nieuczestnicz cych w adnych prezentowanych for-
mach zaj  organizowanych przez instytucje i organizacje

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Wyniki bada  jako ciowych i wnioski wyci gni te z wywiadów pog bio-
nych pozostaj  w zgodzie z analiz  ilo ciow , wskazuj c na s abe zainteresowa-
nie uczniów harcerstwem i niewielk  popularno  zaj  zwi zanych z aktyw-
no ci   zyczn . Aktywno  pozaszkolna uczniów szkó  podstawowych zale y 
w du ej mierze od miejsca zamieszkania oraz dost pnej oferty. Na terenach wiej-
skich dzieci ch tnie korzystaj  z ró nych form aktywno ci, kiedy s  one dost pne 
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bezpo rednio w szkole, ewentualnie w lokalnym o rodku kultury. Podczas badania 
jako ciowego zidenty  kowano dwie szko y podstawowe, w której dzieci z ca ej 
klasy nie korzysta y z adnych zorganizowanych form aktywno ci pozaszkolnej, 
jednak e w du ej cz ci szkó  podstawowych z terenów wiejskich znaczna grupa 
lub wi kszo  dzieci jest aktywna. W szko ach podstawowych z mniejszych miast 
oraz samej odzi, dzieci w wi kszym stopniu uczestnicz  w zaj ciach dodatko-
wych, ze wzgl du na dost pno  ró norodnej oferty. Zarówno w ród ch opców, 
jak i dziewcz t, najbardziej popularny jest sport. Najcz ciej jest to pi ka no na, 
siatkówka, p ywanie, lekkoatletyka, w mniejszym stopniu – je dziectwo. Kolejnym 
obszarem jest muzyka, tj. gra na instrumentach, taniec i piew. W tym wypadku 
du  rol  odgrywaj  domy kultury oraz aktywne Ochotnicze Stra e Po arne i pro-
wadzone przez nie orkiestry czy zespo y. Du  motywacj  dla dzieci jest udzia  
w lokalnych imprezach.

Bior  udzia  w ró nego rodzaju imprezach, do ynkach, np. co roku zawsze z nimi jaki  
taniec przygotowujemy. Jest te  klasa, w której mamy 3 osoby, które pi knie piewaj . 
I (…) w a ciwie nie ma miesi ca, eby gdzie , w jakiej  imprezie lokalnej, pozaszkolnej, 
gminnej czy te  gdzie  dalej nie brali udzia u. 

(Szko a podstawowa - wie ) 12.06.2018_ID111

W niektórych szko ach aktywnie dzia a harcerstwo, jednak nie budzi ono 
powszechnego zainteresowania. Wyj tkiem jest szko a w ma ym mie cie, gdzie 
harcerstwo bardzo pr nie dzia a i organizuje wiele akcji, wydarze  itd. Dzia a-
nia te przyci gaj  wi ksz  grup  dzieci. Pojawi y si  równie  kó ka zaintereso-
wa , np. historyczne, plastyczne, na które chodz  jednak pojedynczy uczniowie. 
W przypadku o rodków miejskich wa ne miejsce zajmuj  zaj cia dodatkowe 
z j zyka angielskiego. Nie zaobserwowano tego w szko ach podstawowych 
z terenów wiejskich, z wyj tkiem jednej placówki. W tym wypadku wp yw na to 
ma m.in. aktywno  szko y w wymianach uczniowskich w ramach programu Era-
smus. Wed ug jednej z respondentek na zainteresowanie nauk  j zyka angiel-
skiego przez cz  uczniów ma wp yw wi ksze zaanga owanie cz ci rodziców 
w miastach oraz ich mo liwo ci  nansowe. Mo na za o y , e równie  nie bez 
znaczenia jest wi ksza dost pno  tego typu zaj  w miastach. Zaj cia j zykowe 
by y cz sto wymieniane przez uczniów w badaniu ilo ciowym w kategorii „inne”, 
gdy pytano o to w jakich zaj ciach regularnie uczestnicz .

W module jako ciowym równie  dostrze ono mniejsze zainteresowanie 
zaj ciami dodatkowymi uczniów II klas szkó  rednich. Najcz ciej dodatkowe 
zainteresowania ma jedynie kilka osób w klasie. Zwykle jest to sport i wolonta-
riat oraz – rzadziej – harcerstwo, prowadzenie bloga/vloga. Dodatkowo cz  
m odzie y podejmuje prace dorywcze po lekcjach lub podczas wakacji (co nie 
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by o przedmiotem badania ilo ciowego). Jak zauwa aj  respondenci, paradok-
salnie najcz ciej s  to osoby, których rodzina nie znajduje si  w trudnej sytuacji 
materialnej. Motywacj  dla tych uczniów mo e by  w takim razie ch  uzyskania 
niezale no ci od rodziców, zdobycia pieni dzy na w asne wydatki czy, w przy-
padku uczniów szkó  bran owych lub techników, zdobycie pierwszych do wiad-
cze  zawodowych. Równocze nie w badaniu jako ciowym pojawi y si  dwie 
szko y rednie (liceum i technikum) z ma ych miast, w których wychowawcy 
wskazywali, e wi kszo  klasy posiada ró norodne zainteresowania zwi zane 
ze sportem, teatrem, ta cem i piewem. Wp yw na to wed ug rozmówców ma 
zaanga owanie szko y, która organizuje wiele akcji, np. comiesi czne wyjazdy do 
teatru oraz domu kultury posiadaj cego szerok  ofert  zaj . 

Wp yw na relatywnie nisk  aktywno  pozaszkoln  m odzie y ma w opi-
niach nauczycieli ponownie: ilo  czasu, jak  musz  po wi ci  nauce. Szcze-
gólnie dotyczy to osób, które mieszkaj  na wsi i po zaj ciach w szkole musz  
jeszcze dojecha  do domu. Niskie zaanga owanie oraz brak zainteresowa  
mo e wynika  równie  ze wzorców wyniesionych z domu, na co wskazuje jeden 
z wychowawców. 

Tak (jak) ich rodzice, poniewa  pochodz  z terenów wiejskich i ca e ycie mieszkali na wsi 
i albo gdzie  byli, albo nie, wi c ich to nie interesuje. Nawet do kina te dzieci nie chc  i . 
To jest po prostu (pytanie): „a po co?” Tylko, je eli ju , to ich interesuj  zakupy najcz ciej, 
czyli 10 godzin czasu wolnego w galerii jakiej . (…) Jest naprawd  trudno te dzieci zmo-
bilizowa , eby co  zechcia y wi cej robi . 

(Liceum ogólnokszta c ce – ma e miasto) 12.06.2018_ID56

Respondenci wskazuj  tak e, e brak zaanga owania w aktywno ci pozasz-
kolne, wynika ze specy  ki wieku i ch ci sp dzania czasu wolnego z rówie ni-
kami. Równocze nie poza yciem towarzyskim – zdaniem nauczycieli – cz sto 
m odzie  sp dza czas bezproduktywnie. 

Generalnie wi kszo  dziewczyn. Ja mówi , „ale co wy robicie w wolnym czasie?”, „jak to 
co? Zas aniamy aluzje, e jest taki pó mrok, co  pojemy, pójdziemy spa , popatrzymy 
sobie w telewizj ”, ja mówi  „ale co ogl dacie?”, „jakie  tam g upkowate programy”. 
Nawet nie ma jakiego  tam ulubionego kana u, jakiego  ulubionego serialu, co , eby 
tylko zabi  czas. 

(Liceum ogólnokszta c ce – ód ) 15.06.2018_ID235

Wracaj c do uj cia ilo ciowego dzia alno ci pozaszkolnej uczniów, spo-
ród szeregu innych aktywno ci, reprezentuj cych aktywno  z sferze rodzinnej 

towarzyskiej, a tak e kulturalnej, m odzie  szkolna w ci gu ostatniego roku przed 
badaniem najcz ciej deklarowa a uczestnictwo w uroczysto ciach rodzinnych, 
chodzi a do kina lub uczestniczy a w urodzinach i imprezach organizowanych 
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przez kolegów i kole anki. S  to formy sp dzania czasu wolnego zwi zane z bli-
skimi kr gami towarzyskimi, niewymagaj ce wi kszych nak adów  nansowych, 
popularne i powszechne.

Aktywno  w wydarzeniach kulturalnych wydaje si  by  podejmowana 
z mniejsz  cz stotliwo ci  ni  pozosta e czynno ci. W przypadku odwiedzin 
muzeum, galerii, wystawy, teatru lub biblioteki innej ni  szkolna, najwi ksza cz  
uczniów zaprzeczy a jakoby podejmowa a si  w ogóle takiej aktywno ci. Podkre-
li  nale y, e uczniowie odpowiadaj c na to pytanie mieli nie bra  pod uwag  

wyj  z klas  lub szko , wi c chodzi tylko o wyj cia zorganizowane prywatnie, 
w ramach w asnego czasu sp dzanego np. z rodzin  lub przyjació mi. 

Przeanalizowano chodzenie badanych nastolatków do teatru bior c pod 
uwag  wielko  zamieszkiwanej miejscowo ci. Je eli szko a zlokalizowana jest 
w wi kszym mie cie, tym wi kszy jest udzia  uczniów, którzy byli w teatrze w ci gu 
minionego roku. Wynika to najprawdopodobniej z lokalizacji samych teatrów, 
które maj  swoje siedziby w wi kszych miastach, przez co dost pno  dla m o-
dzie y ucz cej si  w miastach jest wi ksza. Uczniowie VI klas szkó  podstawo-
wych ponownie s  nieco aktywniejsi w tej sferze od uczniów II klas szkó  rednich. 
W ród tych, którzy ucz  si  w odzi tylko 28% nie by o ani razu w teatrze i 37% 
spo ród tych, którzy ucz  si  na wsiach. Analogicznie odsetki te w ród uczniów 
szkó  rednich wynios y 47% w odzi i 54% na wsiach. 

Co interesuj ce, m odzie  m odsza, czyli szóstoklasi ci, cz ciej ni  ucznio-
wie II klas szkó  rednich, wskazywali, e bywali w bibliotece innej ni  szkolna 
(m odsi: raz – 21%, kilka razy – 36%, 10 razy lub wi cej – 10%, starsi: raz – 19%, 
kilka razy – 25%, 10 razy lub wi cej – 6%). Ani razu biblioteki poza szko  nie 
odwiedzi a jedna trzecia badanych szóstoklasistów (33%) i a  po owa drugoklasi-
stów (49%). Jest to jednocze nie najwi ksza ró nica pomi dzy badanymi grupami 
uczniów w udziale osób wycofuj cych si  z danej aktywno ci ca kowicie (16 punk-
tów procentowych). 

Im wi ksze miasto tym wi kszy jest odsetek osób nieodwiedzaj cych ani razu 
biblioteki w minionym roku, w szczególno ci w ród uczniów szkó  rednich. Na 
wsiach tylko jedna czwarta uczniów klas szóstych (26%) nie by a ani razu w biblio-
tece innej ni  szkolna, podczas gdy w miastach powy ej 40 tysi cy mieszka ców 
ju  37%, a w samej odzi 39%. W przypadku uczniów klas drugich szkó  rednich 
ten schemat si  nie powiela, poniewa  najlepiej wypadaj  w tym wypadku miasta 
poni ej 40 tysi cy mieszka ców i powy ej 40 tysi cy mieszka ców – odpowied-
nio 39% i 48% uczniów nie odwiedzi o ani razu biblioteki innej ni  szkolna w okre-
sie odniesienia. Z kolei biblioteki nie odwiedzi a w przypadku m odzie y szkó  
rednich na wsiach ponad po owa uczniów (55%), a w odzi – 60%. 
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M odsi uczniowie w mniejszym stopniu unikaj  tak e bywania w muzach, 
galeriach lub wystawach w porównaniu do starszych kolegów i kole anek. Ani 
razu w takich miejscach nie by o jedynie 28% uczniów VI klas szkó  podstawo-
wych, podczas gdy a  37% spo ród uczniów klas II klas szkó  rednich. Podobna 
ró nica wyst pi a równie  w przypadku wyj  do teatru – 35% m odszych uczniów 
nie by o ani razu w teatrze w trakcie ostatniego roku i a  44% starszych. Aktyw-
no  teatralna koreluje pozytywnie z aktywno ci  dotycz c  bywania w galerii, 
muzeum i na wystawie. Oznacza to, e je eli kto  preferuje tego rodzaju rozrywk  
kulturaln , prawdopodobne jest, e b dzie wybiera  zarówno teatr, jak i pozosta e 
formy – galerie, wystawy itp. 

Tabela 23. Cz sto  podejmowania wymienionych aktywno ci w ci gu minionego roku

 Aktywno  pozaszkolna Ucznio-
wie klas: Ani razu Raz Kilka 

razy
10 razy 

lub wi cej
Ogó em

n
uczestniczy e /a  
w uroczysto ciach/imprezach 
rodzinnych

VI 3% 6% 45% 46% 997

II 2% 5% 52% 40% 1000

by e /a  w kinie
VI 7% 9% 52% 32% 994
II 6% 12% 58% 24% 1001

uczestniczy e /a  w urodzinach/
imprezach organizowanych przez 
kolegów i kole anki

VI 12% 12% 52% 24% 992

II 4% 5% 45% 45% 998

by e /a  na koncercie, fes  walu
VI 26% 25% 40% 9% 991
II 18% 25% 49% 9% 997

przeczyta e /a  ksi k  dla 
przyjemno ci

VI 23% 22% 42% 13% 996
II 26% 25% 35% 15% 1001

uczestniczy e /a  w wydarzeniu 
sportowym jako widz

VI 30% 23% 37% 11% 996
II 32% 18% 40% 10% 999

by e /a  w muzeum, galerii, na 
wystawie

VI 28% 26% 37% 9% 994
II 37% 25% 33% 5% 1000

by e /a  w teatrze
VI 35% 25% 35% 5% 994
II 44% 26% 26% 4% 996

korzysta e /a  z biblioteki innej 
ni  szkolna

VI 33% 21% 36% 10% 992
II 49% 19% 25% 6% 1000

bra e /ab udzia  w innym wa nym 
dla ciebie wydarzeniu

VI 80% 5% 8% 7% 1001
II 89% 3% 4% 5% 1005

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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Rysunek 44 Odsetek uczniów niepodejmuj cych wybranych aktywno ci pozaszkolnych 
ani razu w ci gu minionego roku wed ug wielko ci miejscowo ci. 

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

W ród uczniów szkó  rednich widoczne s  równie  ró nice pomi dzy 
typem szko y a aktywno ci . Uczniowie bran owych szkó  I stopnia wydaj  si  
by  najbardziej wycofani z yc ia kulturalnego i aktywno ci pozaszkolnej. Zazwy-
czaj najwi ksza grupa wskazuj ca na ca kowity brak aktywno ci danego rodzaju 
reprezentowa a w a nie ten typ szko y, w szczególno ci w przypadku chodzenia 
do teatru – 55% w porównaniu do 38% uczniów w liceach ogólnokszta c cych 
i 49% w technikach. Analogicznie sytuacja wygl da w przypadku czytania ksi -
ek dla przyjemno ci. A  39% uczniów szkó  bran owych oraz 34% techników nie 

przeczyta o dla przyjemno ci adnej ksi ki w ci gu ostatniego roku, podczas gdy 
w liceach ogólnokszta c cych – 17%.

W kwes  i imprez towarzyskich uczniowie II klas bran owych szkó  I stop-
nia nie odbiegaj  od uczniów pozosta ych szkó  rednich, jednak wyró niaj  si  
pod wzgl dem uczestnictwa w imprezach sportowych jako widzowie. Niemal 
jedna pi ta z nich (19%) nie uczestniczy a w adnym takim wydarzeniu spor-
towym w ci gu ostatniego roku, a po owa robi a to kilkukrotnie, podczas gdy 
a  oko o jednej trzeciej licealistów oraz uczniów technikum w ogóle nie bra o 
udzia u w takich wydarzeniach (odpowiednio 36% i 31%).

Uczniowie bior cy udzia  w badaniu zostali zapytani o to, ile czasu po wi caj  na 
ró nego rodzaju czynno ci. Uwzgl dniono powszechne czynno ci i rozrywki, ale te  czas 
po wi cony na samodzieln  nauk . Rozró niono dni nauki szkolnej i dni weekendowe. 
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Tabela 24. Przeci tny czas wykonywania wymienionych czynno ci w dni nauki szkolnej 
i w weekendy

Ile przeci tnie godzin w ci gu dnia wykonujesz wymienione czynno ci:
A. kontaktujesz si  za po rednictwem Internetu i telefonu z kole ankami/kolegami
B. odrabiasz lekcje i uczysz si  (poza szko )
C. sp dzasz czas w sposób, na jaki masz ochot
D. realizujesz swoje hobby/zainteresowania
E. ogl dasz  lmy i seriale
F. nudzisz si
G. czytasz ksi ki dla przyjemno ci
H. sp dzasz w centrum handlowym

Czynno

W dni nauki szkolnej W weekend

rednia 
liczba 
godzin

Liczeb-
no  
(n)

Odsetek 
uczniów 

wykonuj cych 
dan  czynno

Liczeb-
no
(n)

rednia 
liczba 
godzin

Liczeb-
no
(n)

Odsetek 
uczniów 

wykonuj cych 
dan  czynno

Liczeb-
no
(n)

A
VI 3,0 871 91% 969 4,0 874 93% 971
II 5,3 878 96% 986 6,6 828 96% 983

B
VI 2,6 952 96% 982 2,5 832 85% 973
II 2,9 862 88% 993 3,4 765 79% 985

C
VI 3,5 902 94% 980 5,3 879 98% 973
II 4,3 808 87% 982 6,8 798 97% 983

D
VI 3,1 867 90% 971 4,3 867 91% 972
II 3,2 809 83% 983 4,8 902 93% 983

E
VI 2,7 839 86% 976 3,6 875 91% 974
II 2,9 760 78% 987 4,3 888 91% 986

F
VI 2,7 508 54% 964 2,7 489 52% 955
II 3,2 447 49% 984 3,1 455 48% 982

G
VI 2,2 474 48% 964 2,3 478 49% 959
II 1,9 277 28% 986 2,4 464 48% 985

H
VI 2,5 431 45% 968 3,0 718 75% 970
II 1,8 269 29% 981 2,6 624 66% 982

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim. 
Tylko uczniowie, którzy udzielili odpowiedzi na poszczególne podpunkty pytania. rednie wyliczone 
tylko dla uczniów, którzy podejmuj  dan  aktywno . 

Z zebranych danych wynika, e zdecydowana wi kszo  uczniów, 
po wi ca du o czasu na kontakty w rówie nikami, w szczególno ci dotyczy 
to uczniów II klas szkó  rednich. Starsi uczniowie, którzy podejmuj  w ogóle 
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t  czynno , po wi cili na ni  rednio w tygodniu pi  godzin dziennie, nato-
miast w weekend niemal siedem. Uczniowie m odsi nieco mniej czasu sp dzaj  
na kole e skich kontaktach internetowych i telefonicznych – przeci tnie trzy 
godziny w tygodniu i cztery w weekend.

Szóstoklasi ci w dni powszednie po wi caj  mniej wi cej podobn  ilo  
czasu na zaj cia zwi zane z odrabianiem lekcji, kontakty z rówie nikami czy reali-
zacj  swoich zainteresowa  (ok. trzy godziny), a najwi cej czasu przeznaczaj  na 
to, na co maj  ochot  – cztery godziny. Najmniej zajmuje im czytanie ksi ek 
i sp dzanie czasu w centrum handlowym – dwie godziny, analogicznie w przy-
padku klas drugich szkó  rednich. Starsi respondenci oszacowali równie , e 
przeci tnie cztery godziny w dni nauki szkolnej przeznaczaj  na to, na co aktual-
nie maj  ochot . W pozosta ych czynno ciach ich odpowiedzi nie ró ni  si  od 
uczniów szkó  podstawowych. W weekend mo na zauwa y , e uczniowie cz -
ciej robi  to, na co maj  ochot  – nawet po pi  godzin dziennie w przypadku VI 

klas szkó  podstawowych i siedem w przypadku II klas szkó  rednich. Zdecydo-
wanie mniej uczniów deklaruje, e w weekend odrabia lekcje. Dotyczy to przede 
wszystkim m odszych uczniów, którzy robi  to nieco krócej ni  w tygodniu – 2,5 
godziny (zamiast 2,6 godziny). Mniejsza cz  starszych uczniów ni  uczniów 
m odszych podejmuje si  prac domowych i nauki w weekend ni  w tygodniu 
(79% vs 88%), ale zajmuje im to nieco wi cej czasu ni  w tygodniu – (3,4 godziny 
vs 2,9 godziny). Respondenci, niezale nie od wieku, wi cej godzin dziennie 
po wi caj  na nudzenie si  ni  na czytanie ksi ek – przeci tnie trzy godziny 
wobec dwóch godzin, zarówno w tygodniu, jak i w weekend. 

6.8.2. NOWE TECHNOLOGIE W CZASIE WOLNYM

Kolejnym wa nym dla badaczy aspektem by  czas wolny po wi cony na 
nowe technologie i aktywno  w wiecie wirtualnym. Podobnie, jak w przy-
padku czasu sp dzanego na kontaktach z przyjació mi poprzez Internet i tele-
fon, uczniowie II klas szkó  rednich wyra nie wi cej godzin sp dzaj  w Inter-
necie i to na czynno ciach niezwi zanych z grami. W tygodniu sp dzaj  prze-
ci tnie w sieci cztery godziny dziennie, a w weekend sze  godzin. Je eli wzi  
pod uwag  czas po wi cony na gry to w ich przypadku jest to odpowiednio 
dwie-trzy godziny. M odsi respondenci – ucz szczaj cy do VI klas szkó  podsta-
wowych – sp dzaj  mniej czasu w Internecie, zarówno w tygodniu, jak i w week-
end, ni  ich starsi koledzy. Mniej równie  czasu sp dzaj  na graniu w gry wideo. 
Nie wynika to z mniejszego dost pu m odszych uczniów do nowych technologii, 
wr cz przeciwnie to 65% uczniów m odszych klas ma w domu dost p do konsoli 
do gier, a uczniów drugich klas tylko 45%. Natomiast prawdopodobnie jest to 
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zwi zane z wi ksz  kontrol  i nadzorem rodzicielskim nad formami sp dzania 
wolnego czasu przez respondentów z klas VI.

Tabela 25. Przeci tny czas sp dzany podczas jednego dnia na pozostawaniu w Internecie 
i graniu w gry w dni nauki szkolnej i w weekendy

Ile czasu dziennie:
W dzie  nauki szkolnej W weekend

rednia liczba 
godzin Liczebno rednia liczba 

godzin Liczebno

sp dzasz 
w Internecie?

VI 2,8 882 4,0 905
II 4,5 890 6,0 890

grasz w gry?
VI 2,4 734 3,6 822
II 2,8 483 3,8 584

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

6.8.3. OBOWI ZKI DOMOWE

Czas poza szko  to nie tylko zainteresowania i zaj cia dodatkowe, ale 
te  obowi zki domowe. W przypadku m odzie y zamieszkuj cej z rodzicami to 
doro li zazwyczaj zarz dzaj  i okre laj  zakres, harmonogram i styl wywi zywa-
nia si  z takich obowi zków. Z drugiej strony, cz sto jest to równie  wynik sytu-
acji  nansowo-rodzinnej, w której m odzi ludzie s  zmuszeni przej  cz  zada  
z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego. Obowi zki domowe osób 
zamieszkuj cych w mie cie wygl daj  zupe nie odmiennie od zaj  uczniów 
mieszkaj cych na wsi czy w mniejszych miastach.

Rysunek 45. Odsetek uczniów posiadaj cych obowi zki domowe oraz rednia liczba 
godzin po wi canych na obowi zki w tygodniu oraz w weekend

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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Prawie wszyscy pytani uczniowie przyznaj , e posiadaj  obowi zki 
domowe (94% – uczniów szkó  podstawowych, 95% – liceów ogólnokszta c -
cych, 92% – techników i 92% – szkó  bran owych). Uczniowie oszacowali, e 
w zwyk y dzie  nauki szkolnej obowi zki domowe zajmuj  im przeci tnie od 1,6 
godziny w przypadku uczniów ucz szczaj cych do liceów do 3,1 godziny w przy-
padku uczniów bran owych szkó  I stopnia. 

Analizuj c odpowiedzi uczniów ze wzgl du na wielko  miejscowo ci, 
w której mieszkaj , w zwyk e dni nauki nie wida  znacznych ró nic pomi dzy 
czasem po wi canym na obowi zki domowe przez uczniów m odszych i star-
szych mieszkaj cych na wsi oraz w mie cie. Jednak w weekend ró nica jest ju  
bardziej dostrzegalna. Uczniowie II klas szkó  rednich po wi caj  nieco wi cej 
czasu na obowi zki domowe w weekend ni  uczniowie VI klas szkó  podsta-
wowych, natomiast w tygodniu – mniej. Mo na tak e zauwa y , e uczniowie 
zamieszkuj cy na wsi wykonuj  swoje obowi zki d u ej, zarówno w tygodniu, 
jak i w weekend, ni  ich koledzy z miast. Oprócz tego, e starsi uczniowie s  
w stanie przyj  na siebie wi cej i bardziej odpowiedzialnych zada , to na wsi 
mog  by  one dodatkowo bardziej czasoch onne, co wynika najprawdopodob-
niej z pomocy rodzinie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Wed ug dekla-
racji, starsi uczniowie mieszkaj cy na wsi po wi caj  obowi zkom domowym 
dosy  du o, bo rednio cztery godziny dziennie w dni wolne od szko y. 

Tabela 26. rednia liczba godzin przeznaczana dziennie na obowi zki domowe wed ug 
miejsca zamieszkania i poziomu szko y

Gdzie mieszkasz? rednia liczba godzin
 w dni nauki

rednia liczba godzin 
w weekend

na wsi
VI

2,4 h (n=447) 3,1 h (n=462)

w mie cie 2,1 h (n=392) 2,6 h (n=398)

na wsi
II

2,4 h (n=407) 4,0 h (n=450)

w mie cie 1,6 h (n=408) 2,5 h (n=432)

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.\

6.8.4. WYJAZDY

Uczestnictwo w wyjazdach, czy to z rodzin  na wakacje, czy na wycieczk  zor-
ganizowan , ma równie  charakter integracyjny i sprzyja inkluzji spo ecznej. 
Osoby o niskim statusie materialnym cz sto nie mog  pozwoli  sobie na tego 
rodzaju aktywno ci ze wzgl du na konieczno  zadbania w pierwszej kolejno ci 
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o bardziej podstawowe potrzeby, jak: jedzenie, ubrania, wyposa enie do szko y 
itp. Wyjazdy, wakacje i urlopy zazwyczaj s   nansowane z nadwy ek  nanso-
wych, w momencie, gdy gospodarstwo ma rezerwy  nansowe, oszcz dno ci 
lub po prostu swobod  bud etow . Instytucje publiczne, organizacje i szko y 
próbuj  niwelowa  ró nice pomi dzy uczniami, do  nansowuj c im wycieczki 
organizowane w ramach szko y. Inaczej sytuacja wygl da w przypadku wycie-
czek rodzinnych, poniewa  w ich przypadku wiele zale y od sytuacji materialnej 
gospodarstwa domowego i opiekunów. W badaniu, by zmierzy  uczestnictwo 
uczniów z województwa ódzkiego w wyjazdach wypoczynkowych, wzi to pod 
uwag  wyjazdy z rodzin  na weekend, wyjazdy wakacyjne z rodzin  do miejsc 
w kraju i zagranic  oraz wyjazdy na obozy i kolonie.

Okazuje si , e 2% m odszych oraz 12% starszych uczniów nigdzie nie 
wyjecha o w ci gu roku poprzedzaj cego badanie. Najwy szy udzia  uczniów, 
którzy nigdzie nie wyjechali, odnotowano w ród uczniów ucz szczaj cych do 
technikum lub szko y bran owej – po 15%. 

Rysunek 46. Odsetek uczniów, którzy w ci gu ostatniego roku ani razu nie wyjechali na 
obóz/kolonie lub z rodzin  na weekend, wyjazd wakacyjny w Polsce lub zagranic

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 

VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

W ci gu ostatniego roku 10% badanych uczniów nie wyjecha o nigdzie na 
wakacje. Zdecydowanie cz ciej na aden wyjazd nie pojechali uczniowie szkó  red-
nich, ni  uczniowie szkó  podstawowych (76% vs 24%). Zarówno w przypadku uczniów 
szkó  rednich, jak i podstawowych, sze ciu na dziesi ciu uczniów (60% i 59%) miesz-
kaj cych na wsi nie by o na adnym wyje dzie, czy z rodzin  czy te  na obozie/kolonii 
z rówie nikami. Jednak e bior c pod uwag  lokalizacj  szko y, wyniki ró nicuj  si  dla 
danych grup uczniów. Uczniowie szkó  podstawowych, którzy ucz  si  w szko ach na 
wsi s  najliczniejsz  grup , która nie uczestniczy a w adnym wyje dzie. 
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W przypadku szkó  znajduj cych si  w mie cie, bez wzgl du na jego wielko , 
wakacje w domu sp dzi a jedna pi ta uczniów szkó  podstawowych (20-22%). 
W przypadku uczniów szkó  rednich nie wyje d a a jedna trzecia badanych osób 
(33%) ucz cych si  w szko ach w ma ych miejscowo ciach oraz czterech na dziesi -
ciu uczniów z du ych miast (41%). 

Co pi ty ucze  szko y redniej (20%) ucz cy si  w ódzkiej szkole ani razu 
w ci gu ostatniego roku nigdzie nie wyjecha . Dotyczy to 13% uczniów ódzkich 
szkó  podstawowych.

Najpowszechniejsz  form  wyjazdów s  wyjazdy weekendowe z rodzin  oraz 
wyjazdy wakacyjne z rodzin  (w Polsce). Zdecydowanie rzadziej uczniowie, zarówno 
starsi, jak i m odsi, wyje d aj  z rodzin  za granic  lub na obóz/koloni . Ponad po owa 
szóstoklasistów nie by a na obozie lub kolonii ani za granic  z rodzicami (odpowied-
nio 52% i 53%). W ród uczniów II klas szkó  rednich odsetek ten jest nawet wy szy 
– prawie dwie trzecie badanych nie uczestniczy o w tego rodzaju wyjazdach (odpo-
wiednio 63% oraz 62%). W przypadku dwóch pierwszych typów wyjazdów, ucznio-
wie technikum nie maj cy okazji ani razu uczestniczy  w takiej wycieczce stanowi  
nawet wy szy udzia  ni  w szko ach rednich ogó em. Na obozy lub kolonie nie wyje-
cha o 70% uczniów II klas technikum i 69% uczniów II klas bran owych szkó  I stopnia, 
a za granic  odpowiednio 68% i 69% badanych. Pozytywnie wyró nia si  aktywno  
rodzin uczniów VI klas szkó  podstawowych – na wyjazdy weekendowe z rodzin  
prawie po owa badanych wyjecha a cz ciej ni  dwa razy w ci gu roku (47%).

Rysunek 47. Wyjazdy wakacyjne uczniów wed ug poziomu nauki
Ile razy w ci gu ostatniego roku…?
A. by e  na obozie lub koloniach
B. wyjecha e  na wyjazd wakacyjny (zim /latem) z rodzin  za granic
C. wyjecha e  na wyjazd wakacyjny (zim /latem) z rodzin  w Polsce
D. wyjecha e  z rodzin  na weekend (poza miejsce zamieszkania), eby zobaczy  ciekawe miejsca

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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Podsumowuj c temat wyjazdów uczniów warto spojrze  na wyniki dla 
czynnika wyjazdy, który czy wyjazdy weekendowe oraz wakacyjno-zimowe. 
Jak wykaza a analiza, cho  jeden raz w ci gu roku 94% uczniów m odszych i 81% 
uczniów starszych uczestniczy o w takim wyje dzie rodzinnym. Mniejszy odse-
tek uczniów techników (76%) uczestniczy  w wyjazdach rodzinnych ni  uczniów 
liceów (84%) czy szkó  bran owych I stopnia (83%). Cz ciej to uczniowie miesz-
kaj cy w mie cie wyje d ali z rodzin  (95% m odszych i 84% starszych uczniów).

6.9. WYKLUCZENIE – SKALA ZJAWISKA

Wszystkie zagadnienia analizowane w niniejszym raporcie s  zwi zane 
z problematyk  wykluczenia spo ecznego. eby jednak mie  pewno , które 
z nich cz  si  w szersze czynniki, jakie zachodz  mi dzy nimi korelacje – w tym 
celu przeprowadzono szereg zaawansowanych analiz statystycznych. 

Badanie jako ciowe stanowi o uzupe nienie dla przeprowadzonych 
analiz statystycznych. Podczas wywiadów wychowawcy zostali poproszeni 
o wypowiedzenie si  na temat determinant wykluczenia spo ecznego dzieci 
i m odzie y. Nauczyciele oceniali, czy dane zjawisko obserwowane jest w ich 
klasach i w jakim stopniu. W rozmowach tych zdiagnozowano kilka czynników 
wynikaj cych z sytuacji rodzinnej i maj cych zdaniem badanych zasadniczy 
wp yw na funkcjonowanie dzieci i m odzie y w swoim rodowisku oraz na 
stopie  zagro enia wykluczeniem spo ecznym. W ród czynników tych badani 
wymieniali:

Brak jednego lub dwóch rodziców. Wyj tkiem s  sytuacje, gdzie du ym 
wsparciem w wychowaniu s  dziadkowie;
Sytuacja materialna – ma wp yw na nisk  samoocen  i poczucie w asnej 
warto ci oraz izolowanie si  dzieci i m odzie y;
Emigracja zarobkowa rodzica/ów;
Cz sta nieobecno  w domu rodziców i zwi zany z ni  brak wystarczaj cej 
opieki oraz nadzoru, wynikaj ca z pracy i/lub dojazdów do niej lub systemu 
zmianowego;
Nadopieku czo  rodziców;
Rodzina dysfunkcyjna – niewydolno  wychowawcza, bezrobocie, alkoho-
lizm, przemoc;
Miejsce zamieszkania i jego charakter, tj. dzielnice miast, w których widoczne 
jest du e nat enie ró nego rodzaju problemów spo ecznych (brak nato-
miast widocznego wp ywu faktu mieszkania na wsi lub w mie cie). 
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Poza determinantami zwi zanymi z rodzin  i tymi, które dotycz  warun-
ków materialnych, w jakich yj  uczniowie, wychowawcy wspominali równie  
o zachowaniach ryzykownych uczniów – np. spo ywaniu substancji psycho-
aktywnych. Zachowania te t umacz  jednak wiekiem, w jakim s  uczniowie 
(szczególnie ci starsi), ch ci  eksperymentowania. Nie traktuj  tych sytuacji jako 
takich, które mog  prowadzi  do wykluczenia spo ecznego uczniów.

W ramach badania ilo ciowego sprawdzono, czy wyst puj  powi zania – 
korelacje mi dzy wyró nionymi czynnikami (p<0,001). Skupiono si  na przed-
stawieniu korelacji Pearsona r>0,3 oceniaj c, e ni szy wska nik b dzie mniej 
znacz cy (b dzie prezentowa  s abszy zwi zek). 

Problem wykluczenia spo ecznego w wi kszym stopniu mo e dotyczy  
dzieci i m odzie y, którzy pochodz  z rozbitych, niepe nych rodzin. Wyniki prze-
prowadzonego badania pokazuj , e a  28% m odszych i 24% starszych bada-
nych wychowuje si  w niepe nych rodzinach. 

Kolejnym aspektem mog  by  kwes  e materialne. 1% badanych deklaruje, 
e oboje rodziców nie pracuje, 10% wskazuje, e pracuje tylko matka/opiekunka, 

a 16% – e rodzin  utrzymuje wy cznie ojciec/opiekun (73% badanych podaje, 
e pracuje oboje rodziców). 

Na pytanie wprost o porównanie sytuacji materialnej rodziny do rodzin 
kolegów z klasy, tylko 1% m odszych i 4% starszych okre li o j , jako biedn  lub 
bardzo biedn . Nale y jednak pami ta , e w klasie mo e by  wi cej rodzin s abo 
sytuowanych i wówczas, w porównaniu z nimi, rodzina respondenta wypada 
„przeci tnie”. Brak twardych danych na temat dochodów rodziny, kwoty przypa-
daj cej na jedn  osob , uniemo liwia podanie rzetelnych wska ników ubóstwa. 
Na trudn  sytuacj  materialn  po rednio mo e wskazywa  fakt, e nastolatko-
wie martwi  si  o sprawy  nansowe rodziny. 8% m odszych i 14% starszych 
uczniów cz sto lub bardzo cz sto martwi si , e ich rodzinie brakuje pieni dzy. 
Porównanie rednich odpowiedzi w tym pytaniu i wykonanie testów istotno ci 
ró nic pomi dzy rednimi (Test t Studenta dla klas VI i II oraz test jednoczynniko-
wej ANOVY dla typu szko y) pokazuje, e istotnie pod wzgl dem statystycznym 
ró ni  si  od siebie przeci tne odpowiedzi uczniów klas VI oraz II. Pomi dzy 
odpowiedziami uczniów z ró nych typów szkó  rednimi nie odnotowano istot-
nych ró nic. M odsi uczniowie istotnie rzadziej martwi  si  o pieni dze w gospo-
darstwie domowym ni  ich starsi koledzy.

Po rednio o sytuacji materialnej mo emy wnioskowa  np. analizuj c warunki 
mieszkaniowe. Trzeba te  pami ta , e ok 5% badanych mieszka w warunkach, 
które mo na okre li  jako trudne, np. w ich mieszkaniach jest dosy  ciemno, 
wilgotno, brakuje bie cej ciep ej wody. Ok. 2% badanych wskazuje, e nie ma 
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w mieszkaniu/domu azienki – wanny lub prysznica albo ubikacji. Podobny odse-
tek wskazuje, e nie ma w domu w asnego ó ka. Generalnie okazuje si , e jako  
mieszkania powi zana jest z jego wyposa eniem, tzn. bardzo cz sto je li w miesz-
kaniu wyst puje jaki  czynnik wskazuj cy na s abe warunki (wilgo , ciemno , nie-
wielka przestrze  – „ciasnota”, ha as), to cz sto s  to te  mieszkania bez azienki, 
ciep ej bie cej wody czy ubikacji.

Mo na te  my le  o wykluczeniu spo ecznym poprzez wykluczenie 
cyfrowe, rozumiane w tym wypadku jako brak dost pu do pewnych dóbr. Oko o 
2% badanych deklaruje, e nie ma w domu dost pu do komputera, laptopa (8% 
– nie ma w asnego), podobny odsetek – nie ma dost pu do Internetu w mieszka-
niu i ok. 2% – nie ma w asnego telefonu komórkowego, smar  ona. Ci nastolat-
kowie mog  znacz co odstawa  od rówie ników i do wiadcza  braku akceptacji, 
a nast pnie wykluczenia.

Z drugiej strony problemem mo e by  równie  uzale nienie od komputera 
czy Internetu i negatywne emocje z nimi zwi zane. 2% m odszych i 1% starszych 
uczniów deklaruje (bardzo cz sto) zdenerwowanie je li s  zmuszeni do przerwa-
nia korzystania z Internetu. Podobne odsetki (1% vs 2%) ok amuj  cz onków 
rodziny czy nauczyciela, eby ukry  jak bardzo s  zaj ci Internetem. 

Przeanalizowano te  korelacje czynnika „cyberprzemoc” z innymi czyn-
nikami. Zauwa ono nast puj ce zale no ci: osoby, które mia y do czynienia 
z negatywnymi sytuacjami w sieci, nieco cz ciej w nadmierny sposób korzy-
staj  z Internetu (r=0,360) (prawdopodobnie ze wzgl du na du  cz stotliwo  
korzystania z Internetu, cz ciej nara eni s  na takie sytuacje), maj  kontakt 
z innymi u ywkami (r=0,356), cz ciej do wiadczaj  zachowa  ryzykownych 
podczas jazdy samochodem (r=0,326). Jednocze nie te osoby cz ciej maj  zani-
on  samoocen : cz ciej odczuwaj  negatywne emocje (r=0,416) i gorzej my l  

na temat swojego wygl du (r=0,328), cz ciej maj  trudno ci w funkcjonowaniu 
w szkole (negatywne emocje zwi zane ze szko ). 

Czynnik dotycz cy zachowa  agresywnych (bycia sprawc , jak i o  ar ) naj-
silniej jest skorelowany z postrzeganiem siebie jako osoby, która sprawia k opoty 
w domu i w szkole. Do wiadczenie zachowa  ryzykownych w zwi zku z jazd  
samochodem jest bardzo silnie skorelowane z piciem alkoholu, paleniem papie-
rosów i korzystaniem z innych u ywek (r=0,513) i znacznie cz ciej wyst puje 
w ród uczniów II klas szkó  rednich. Cz ciej uczniowie, którzy kiedykolwiek 
eksperymentowali z u ywkami s  nara eni na zachowania ryzykowne zwi zane 
z jazd  samochodem.

O wykluczeniu spo ecznym mo emy równie  wnioskowa  na podstawie 
interakcji spo ecznych. W badaniu zapytano, czy uczniowie maj  osob , do 
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której mog  si  zwróci , je li maj  powa ny problem. 5% m odszych i 7% star-
szych twierdzi, e nie ma w pobli u osoby, która zaoferuje wsparcie – wys ucha 
i pomo e w potrzebie. Informacje te pokrywaj  si  w du ym stopniu z pytaniem 
wprost o rodziców/opiekunów/wychowawców. 3% m odszych i 6% starszych 
deklaruje, e (zdecydowanie i raczej) nie mo e poprosi  ich o pomoc. Jeszcze 
wy sze odsetki 6% m odszych i 11% starszych uczniów przyznaje, e nie mo e 
z nimi otwarcie porozmawia  o swoich problemach.

Sprawdzono, z jakimi czynnikami koreluj  relacje rodzinne. Okazuje si , 
e osoby, które pozytywnie oceniaj  swoje relacje domowe (lubi  sp dza  czas 

z mam , tat , mog  otwarcie z nimi porozmawia , a w domu czuj  si  bezpiecz-
nie), lepiej funkcjonuj  w szkole (r=0,343) oraz wed ug w asnej oceny – spra-
wiaj  mniej k opotów (r=0,338). Tacy badani cz ciej te  maj  pozytywny obraz 
samych siebie (emocje pozytywne – s  z siebie dumni, zadowoleni, odnosz  suk-
cesy i wiedz , w czym s  dobrzy) (r=0,422) i lepiej oceniaj  te  swoje relacje 
z rówie nikami (r=0,312).

Jednym z aspektów badanych w ramach projektu by o zdrowie (subiek-
tywna ocena oraz wyst powanie ró nych dolegliwo ci). Okazuje si , e pozy-
tywna ocena stanu zdrowia jest zwi zana z brakiem emocji negatywnych 
(r=0,526), z emocjami pozytywnymi (r=0,362) i pozytywn  ocen  swojego 
wygl du (r=0, 413).

Na wykluczenie spo eczne bardzo du y wp yw ma tzw. dobrostan psy-
chiczny (emocje pozytywne, emocje negatywne, nastawienie do swojego 
wygl du). Szczegó owe analizy pokaza y, e skal  dobrostanu psychicznego 
mo na uzna  za jeden spójny, „nadrz dny” wska nik (wi cej w podrozdziale 
Uwagi analityczne). W zwi zku z tym, przeprowadzono analiz  regresji, która 
pozwala wyja ni , co w najwi kszym stopniu wp ywa na zadowolenie z ycia 
badanych nastolatków. Do analizy  regresji wykorzystano pytanie, w którym 
uczniowie na skali 10-stopniowej mieli okre li  swoje zadowolenie z ycia 
(skala odpowiedzi od „ ycie, z którego ca kowicie jestem zadowolony/zadowo-
lona” do „ ycie z którego ca kowicie nie jestem zadowolony/zadowolona” oraz 
czynniki wyró nione w analizie czynnikowej. Analiz  przeprowadzono niezale -
nie dla uczniów ze szko y podstawowej i dla uczniów ze szko y redniej. Dla obu 
grup jest spójny wniosek. Kluczowe w samoocenie i zadowoleniu z ycia jest 
do wiadczanie emocji pozytywnych (poczucie szcz cia, rado ci, zadowolenia 
z samego siebie itd.), niska cz stotliwo  wyst powania emocji negatywnych 
(smutek, z o , samotno , strach itd.), a tak e akceptacja swojego wygl du. 
Wa nym czynnikiem jest te  zdrowie, na co sk ada si  subiektywna ocena stanu 
zdrowia oraz cz stotliwo  do wiadczania ró nego rodzaju dolegliwo ci (ból 
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brzucha, pleców, g owy, brak energii i problemy z zasypianiem). Wa ne dla obu 
grup s  relacje w domu (czas sp dzany z najbli szymi, poczucie bezpiecze stwa 
w domu, rozmowy itd.) oraz nastawienie do szko y (lubienie jej, poczucie bezpie-
cze stwa, poczucie sympa  i ze strony nauczycieli, i sprawiedliwego oceniania). 
W obu grupach znaczenie ma te  percepcja sytuacji  nansowej swojej rodziny 
(tu rozumiana jako porównanie jej zamo no ci z rodzinami kolegów i kole anek 
z klasy).

Jednak nie we wszystkich aspektach uczniowie s  podobni. Dla m odszych 
dzieci na zadowolenie z ycia wp yw maj  wyjazdy na obozy/kolonie, a tak e 
wyjazdy wakacyjne lub weekendowe z rodzin . Generalnie mo na powiedzie , 
e im cz ciej maj  mo liwo  korzystania z takich wyjazdów, tym lepiej oce-

niaj  te  samych siebie. Wa na jest tak e ocena otoczenia ich domu/mieszkania 
(dotycz ca negatywnych zjawisk – zniszczonych budynków, chodników, le -
cych na ulicach mieci, spotykania osób budz cych strach). Im rzadziej badani 
maj  do czynienia z okolic  zamieszkania rozumian  w taki sposób, tym lepiej 
(tym wy sze zadowolenie z ycia). 

Dla starszych uczniów wa ne jest poczucie stabilizacji  nansowej rodzi-
ców (brak zmartwie  zwi zanych z tym, e rodzinie brakuje pieni dzy). Na 
zadowolenie wp ywa te  rozwa ne korzystanie z Internetu (rozumiane tu 
jako czynnik Internet, w sk ad którego wchodzi y nast puj ce stwierdzenia: 
Je li chodzi o korzystanie z Internetu, czy zdarza si , e: ok amujesz cz onków 
rodziny, nauczyciela, czy inne osoby aby ukry , jak bardzo jeste  zaj ty/a Inter-
netem, je li jeste  zmuszony/a sko czy  korzystanie z Internetu jeste  zdener-
wowany/a, odrabiaj c lekcje, jedz c posi ek, nie mo esz si  ju  doczeka  kiedy 
zaczniesz korzysta  z Internetu, korzysta e / a  z Internetu d u ej ni  pierwot-
nie zamierza e / a ?). Im badani rzadziej deklaruj , e martwi  si   nansami 
rodziny, im rozwa niej korzystaj  z Internetu (np. rzadziej deklaruj  zdenerwo-
wanie kiedy musz  przerwa  korzystanie z niego, rzadziej zdarza im si  korzy-
sta  z niego d u ej ni  planowali itd), tym te  wy sze zadowolenie ze swojego 
ycia. 

Modele s  przybli eniem zrozumienia tego, co kszta tuje ocen  zadowo-
lenia z ycia m odego cz owieka. Przyj te czynniki wyja niaj  po ow  zmienno-
ci tej zmiennej (r=0,501), co oznacza, e oprócz mierzonych czynników istniej  

inne, które tak e determinuj  jego ocen . Poni sze tabele przedstawiaj  warto-
ci parametrów regresji dla uczniów szkó  podstawowych i rednich. Z uwagi na 

ró ne skale zmiennych warto ci BETA oddaj  wystandaryzowan  si  wp ywu 
czynników wp ywaj cych na kszta towanie samooceny.
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Tabela 27. Warto ci parametrów modelu regresji wyja niaj cych zadowolenie z ycia dla 
uczniów szko y podstawowej (R2=0,501)

Wspó czynniki 
niestandaryzowane

Wspó czynniki 
standaryzowane T Istotno

B B d standardowy Beta
(Sta a) -0,909 0,609 -1,492 0,136

emocje pozytywne 0,869 0,09 0,322 9,689 0
zdrowie -0,458 0,079 -0,179 -5,778 0

relacje domowe 0,49 0,089 0,169 5,512 0
emocje negatywne 0,285 0,073 0,125 3,915 0
wygl d zewn trzny 0,176 0,054 0,105 3,25 0,001

nastawienie do szko y 0,273 0,085 0,097 3,21 0,001
otoczenie negatywne 0,6 0,188 0,088 3,183 0,002

wyjazdy 0,54 0,181 0,08 2,978 0,003
ocena sytuacji 

 nansowej
0,244 0,082 0,079 2,98 0,003

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Tabela 28. Warto ci parametrów modelu regresji wyja niaj cych zadowolenie z ycia dla 
uczniów szko y redniej (R2= 0,501)

Wspó czynniki 
niestandaryzowane

Wspó czynniki 
standaryzowane t Istotno

B B d standardowy Beta
(Sta a) 0,456 0,655 0,696 0,487

emocje pozytywne 0,666 0,098 0,232 6,782 0
zdrowie -0,414 0,08 -0,169 -5,177 0

wygl d zewn trzny 0,277 0,066 0,143 4,19 0
emocje negatywne 0,317 0,079 0,138 4,006 0

relacje domowe 0,34 0,08 0,125 4,27 0
martwienie si  

o sytuacj   nansow
0,199 0,054 0,106 3,664 0

Internet -0,232 0,081 -0,08 -2,861 0,004
nastawienie do szko y 0,249 0,094 0,08 2,659 0,008

ocena sytuacji 
 nansowej 

0,214 0,104 0,055 2,052 0,041

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.
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W ramach badania wykonano analiz  wariancji, aby sprawdzi  czy wyró -
nione czynniki ró nicuj  m odszych i starszych badanych. W tym celu wykorzy-
stano Test t Studenta. Pierwszy wniosek jest taki, e uczniowie VI klas szkó  pod-
stawowych i II klas szkó  rednich znacz co ró ni  si  od siebie. Brak istotnych 
statystycznie ró nic zaobserwowano jedynie w czynnikach badaj cych relacje 
rówie nicze, agresj  i zaj cia dodatkowe. Dla przypomnienia, w sk ad czynnika 
relacje rówie nicze wesz y nast puj ce stwierdzenia: 

Mog  liczy  na moich kolegów/moje kole anki, kiedy co  idzie nie tak;
Moi koledzy/kole anki staraj  si  mi pomaga , kiedy tego potrzebuj ;
Koledzy/kole anki lubi  mnie/akceptuj  mnie takim, jakim jestem;
Lubi  sp dza  czas z kolegami/kole ankami po szkole;
Koledzy/kole anki z klasy akceptuj  mnie takim, jakim jestem;
Mam wielu kolegów/wiele kole anek w szkole, 

W sk ad czynnika agresja wesz y pytania zwi zane zarówno z byciem o  ar , jak 
i sprawc  agresji  zycznej: 

Czy kiedykolwiek zosta e /a  pobity/a?
Czy w tym semestrze zosta e /a  pobity/a?
Czy w tym semestrze kogo  pobi e /a ?
Czy kiedykolwiek kogo  pobi e /a ?

Natomiast w sk ad czynnika zaj cia dodatkowe wesz y pytania:
Czy w tym roku szkolnym: 
o korzysta e /a  z korepetycji po szkole,
o korzysta e /a  z dodatkowych lekcji j zyka obcego po szkole? 
Starsi badani cz ciej ni  ich m odsi koledzy narzekaj  na jako  swoich 

mieszka  (wilgo , ha as, ciasnota, ciemno ), a tak e na wyposa enie sanitarne 
(brak wanny, prysznica, ubikacji, bie cej wody, odpowiedniego ogrzewania). Starsi 
cz ciej te  zwracali uwag  na „nieciekawe” otoczenie swojego miejsca zamiesz-
kania (zniszczone chodniki, domy, mieci na ulicach), ale te  cz ciej dostrzegali 
pozytywne aspekty (trawniki, place zabaw, boiska, baseny itd.). Mimo wszystko 
cz ciej te  postrzegali swoje otoczenie, najbli sz  okolic , jako ma o bezpieczn . 

M odzi z kolei nieco cz ciej odczuwaj  de  cyty w swoim w asnym 
bud ecie.

Generalnie mo na powiedzie , e m odsi maj  lepsze relacje z rodzin , rówie-
nikami (nieznaczna ró nica ze wzgl du na wiek) i lepsz  samoocen  ni  starsi 

badani. Cz ciej deklaruj  odczuwanie emocji pozytywnych, rzadziej mówi  o emo-
cjach negatywnych, lepiej oceniaj  swój wygl d zewn trzny. Okazuje si , e to 
m odsi badani nieznacznie cz ciej przyznaj  si  do sprawiania k opotów w domu 
lub w szkole, ale ró nica ze wzgl du na wiek w tym przypadku jest niewielka.
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Je li chodzi o zdrowie, to starsi badani istotnie cz ciej na nie narzekaj  
(gorzej oceniaj  je subiektywnie i cz ciej wymieniaj  ró ne dolegliwo ci zdro-
wotne: ból g owy, pleców, brzucha, brak energii, problemy z zasypianiem). Ale 
warto zwróci  uwag , e wraz z wiekiem spada aktywno   zyczna badanych. 

Wcze niejsze analizy pokaza y, e wielu uczniów z II klas szkó  rednich 
mia o ju  kontakt z u ywkami. Niniejsza analiza potwierdza dodatkowo, e ró -
nice mi dzy starszymi i m odszymi w tym zakresie s  istotne statystycznie. Starsi 
cz ciej te  deklaruj  zachowania ryzykowne zwi zane z prowadzeniem samo-
chodu. W ród innych zachowa  ryzykownych mo emy mówi  o symptomach 
uzale nienia od Internetu – w tej kwes  i starsi badani deklaruj  cz stsze zacho-
wania, które na to wskazuj . Cz stsze korzystanie z Internetu wi e si  w ich 
przypadku z cz stszym do wiadczaniem przemocy w sieci.

M odsi z kolei maj  wi kszy problem ni  ich starsi koledzy z symptomami 
uzale nienia od gier komputerowych.

Uczniowie VI klas szkó  podstawowych maj  bardziej pozytywne nasta-
wienie do szko y ni  uczniowie II klas szkó  rednich. Nieco cz ciej korzystaj  
te  ze wsparcia oferowanego w szkole (indywidualne spotkania z pedagogiem 
i/lub psychologiem szkolnym).

Mo na te  powiedzie , e m odszych badanych charakteryzuje wi ksza 
partycypacja w ró nych organizacjach czy wydarzeniach w szkole i poza ni . 
W szkole cz ciej ni  ich starsi koledzy bior  udzia  w akademiach, przedsta-
wieniach, konkursach przedmiotowych, kó kach zainteresowa , a poza szko  
cz ciej korzystaj  z biblioteki i czytaj  ksi ki dla przyjemno ci. M odsi cz -
ciej uczestnicz  w wyj ciach do kina, teatru organizowanych przez szko y, czy 

w wycieczkach szkolnych, ale tak e cz ciej wyje d aj  na obozy, kolonie czy 
z rodzicami na wakacje lub weekendy. Cz ciej te  nale  do ró nych organizacji 
lub bior  udzia  w organizowanych przez nie zaj ciach.

Analiz  wariancji przeprowadzono równie  by sprawdzi , czy wyró nione 
czynniki ró nicuj  badanych ze wzgl du na p e . Okaza o si , e pewne czynniki 
s  nieistotne statystycznie przy uwzgl dnieniu tego kryterium. Zarówno w ród 
m odszych, jak i starszych ch opców i dziewcz t nie ma istotnych ró nic staty-
stycznych w czynnikach: relacje domowe, relacje rówie nicze, nastawienie do szko y, 
w asne pieni dze, wyjazdy, bezpieczna okolica i kultura poza szko . Dodatkowo 
m odszych nie ró nicuj  ze wzgl du na p e  czynniki: wyposa enie mieszkania, 
Internet, negatywne relacje rówie nicze, zaj cia dodatkowe. A z kolei starszych nie 
ró nicuj : u ywki, uczestnictwo, nauka w szkole, otoczenie negatywne, pomoc szkolna.

Badani ch opcy cz ciej narzekali na jako  swoich mieszka  (w obu gru-
pach wiekowych), a tak e na wyposa enie sanitarne (starsi ch opcy; w przypadku 
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m odszych ró nice nie s  istotne statystycznie). Ch opcy (m odsi) cz ciej te  
mieli negatywne opinie na temat okolicy zamieszkania i rzadziej ni  dziewcz ta 
(bez wzgl du na wiek) dostrzegali pozytywne aspekty najbli szej okolicy. 

Dziewcz ta (bez wzgl du na wiek) cz ciej ni  ch opcy do wiadczaj  
emocji negatywnych, nieznacznie rzadziej mówi  te  o emocjach pozytywnych 
(np. zadowoleniu z siebie, rado ci, poczuciu szcz cia), rzadziej s  zadowolone 
ze swojego wygl du. W przypadku starszych dziewcz t mo na te  powiedzie  
o cz stszych problemach w relacjach z rówie nikami, przy czym ró nica mi dzy 
nimi i ch opcami jest tu niewielka (u m odszych brak istotnych ró nic). Okazuje 
si  jednak, e to ch opcy (bez wzgl du na wiek) cz ciej przyznaj  si  do spra-
wiania k opotów w domu lub w szkole.

Na swoje zdrowie cz ciej narzekaj  dziewcz ta (im starsze tym wi ksza 
ró nica mi dzy nimi a ch opcami), rzadziej z kolei podejmuj  aktywno   zyczn .

M odsi ch opcy istotnie cz ciej ni  ich rówie niczki mieli do czynienia 
z u ywkami (w ród starszych ró nice s  nieistotne statystycznie). Ch opcy bez 
wzgl du na wiek istotnie cz ciej ni  ich kole anki deklaruj  zachowania ryzy-
kowne zwi zane z prowadzeniem samochodu, cz ciej tak e deklaruj , e byli 
zarówno o  arami, jak i sprawcami agresji  zycznej. Cz ciej te  wida  u nich 
symptomy uzale nienia od gier komputerowych. W przypadku Internetu, to 
starsze dziewcz ta maj  wi kszy problem z objawami uzale nienia od niego ni  
ich koledzy (u m odszych te ró nice nie s  istotne statystycznie) i to one (bez 
wzgl du na wiek) cz ciej do wiadczaj  cyberprzemocy.

M odsi ch opcy nieco cz ciej ni  dziewcz ta korzystaj  ze wsparcia ofe-
rowanego w szkole (indywidualne spotkania z pedagogiem i/lub psychologiem 
szkolnym), w przypadku starszych nie s  to ró nice istotne statystycznie.

W szkole starsze dziewcz ta, cz ciej ni  ich koledzy, bior  udzia  w zaj -
ciach dodatkowych (w grupie m odszych ró nice nie s  istotne statystycznie). 
Dziewcz ta (bez wzgl du na wiek) cz ciej ni  ch opcy uczestnicz  w wyj ciach 
do kina, teatru organizowanych przez szko y czy w wycieczkach szkolnych. 
W grupie m odszych zaobserwowa  mo na ró nice ze wzgl du na p e  w odnie-
sieniu do przynale no ci do ró nych organizacji lub udzia u w organizowanych 
przez nie zaj ciach – cz ciej dotyczy to dziewcz t.

W celu poznania skali zjawiska wykluczenia spo ecznego przygotowano 
segmentacj  uczniów bior cych udzia  w badaniu. Segmentacja jest zaawan-
sowan  procedur  bazuj c  na czynnikach, tj. zmiennych, powsta ych na pod-
stawie wcze niej przeprowadzonej analizy czynnikowej. Pozwala na znalezie-
nie grup charakteryzuj cych si  podobnymi cechami, zachowaniami. Pozwala 
w ramach badanych osób uchwyci  grupy o podobnych wzorcach zachowa .
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Segmentacja pozwoli a wytypowa  5 podobnych do siebie wewn trznie 
grup. Na podstawie niniejszej analizy okaza o si , e osoby wykluczone (czy te  
g boko nara one na wykluczenie) stanowi  5% badanych. Uwag  nale y zwró-
ci  równie  na dwie inne grupy – w pierwszej kolejno ci na wycofanych (15%), 
a nast pnie na cyfrowych (18%). S  to grupy „aspiruj ce” do wkluczenia – posia-
daj ce ju  pewne symptomy wykluczenia. Wyró niono te  dwie grupy, które 
nazwano m odymi pozytywnymi – 26% i starszymi pozytywnymi – 36%.

Rysune k 48. Grupy uczniów wyró nione podczas segmentacji

ród o: Wyniki na podstawie badania ankietowego (PAPI) – czerwiec 2018 r., próba n=1005 uczniów 
VI klas szkó  podstawowych oraz n=1006 uczniów II klas szkó  rednich w województwie ódzkim.

Poni ej przedstawiono charakterystyk  grup wyró nionych w ramach seg-
mentacji. Na szczególn  uwag  zas uguj  trzy pierwsze grupy stanowi ce cz-
nie 38% badanej próby. 

Osoby, które znalaz y si  w grupie wykluczonych, to nieco cz ciej ucznio-
wie II klas szkó  rednich (64%) ni  ich m odsi koledzy (34%). Dominuj  tam 
ch opcy – stanowi  ok. 3/4 grupy. Wykluczeniem nieco cz ciej zagro one 
s  osoby mieszkaj ce w miastach – w grupie wykluczonych stanowi  one ok. 
60%. Pochodzenie z niepe nej rodziny nie determinuje wykluczenia w sposób 
zdecydowany – w tym segmencie znalaz o si  45% m odszych i 50% starszych 
uczniów, którzy nie mieszkaj  wspólnie z obojgiem rodziców. Ale jednocze nie 
w innych segmentach te odsetki by y zdecydowanie ni sze, co mo e wiadczy , 
e sytuacja rodzinna nie pozostaje bez wp ywu na badane zjawisko.
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Pod tym k tem przeanalizowano równie  wykszta cenie rodziców, ale nie 
uda o si  odnale  wzorca, który w tym aspekcie wyró nia by grup  osób wyklu-
czonych na tle innych badanych. 

Zdecydowanie cz ciej s  to uczniowie z ubogich rodzin. Niemal wy cznie 
w tej grupie znale li si  uczniowie, w których domach/mieszkaniach brak pod-
stawowego wyposa enia sanitarnego (nie ma wszystkich tych elementów wypo-
sa enia lub któregokolwiek z nich: brak wanny lub prysznica, ubikacji, bie cej 
ciep ej wody, wystarczaj cego ogrzewania). Cz ciej ni  respondenci z innych 
grup, uczniowie ci wskazywali na z y stan techniczny mieszka  (przynajmniej 
jeden symptom) – ciany, pod ogi, su  t s  wilgotne, jest ciemno, jest g o no, 
brakuje miejsca. 

Do grupy wykluczonych cz ciej tra  aj  osoby, które nie maj  w asnego 
laptopa ani nie maj  w domu dost pu do komputera, w asnego smar  ona, czy 
roweru. Ale te  brakuje im bardziej podstawowych rzeczy: biurka, ó ka, wszyst-
kich rzeczy potrzebnych do szko y, ubra  czy butów, z których s  zadowoleni. 

Osoby, które na podstawie analiz, okre lono jako wykluczone, zdecydo-
wanie cz ciej ni  osoby z innych segmentów martwi  si  („bardzo cz sto”), e 
ich rodzinie brakuje pieni dzy. Wcze niejsze analizy pokaza y, e nieco cz ciej 
dotyczy to starszych badanych.

To w a nie osoby wykluczone najcz ciej deklarowa y, e okolica ich zamiesz-
kania jest ma o bezpieczna i zniszczona – negatywna ocena najbli szego otoczenia 
(chodniki, ulice s  zniszczone, le y du o mieci, odpadków na podwórkach/ulicach, 
s  zaniedbane domy lub inne budynki, widujesz ludzi, których si  obawiasz/boisz). 

W grupie osób wykluczonych znale li si  uczniowie, którzy najcz ciej 
narzekali na swój stan zdrowia (cho  równie du o jest ich równie  w grupie wyco-
fanych). W ród osób charakteryzowanych jako wykluczone mo na te  dostrzec 
relatywnie wi cej uczniów z oty o ci  (tej zale no ci nie wida  w przypadku m od-
szych badanych). 

Pewnym symptomem ubóstwa mo e by  brak wyjazdów wakacyjnych czy 
weekendowych. Relatywnie cz sto w grupie wykluczonych znale li si  ucznio-
wie, którzy nie wyje d aj  na obozy czy wspólnie z rodzicami na weekendy lub 
na wakacje (nieco cz ciej wskazywali na to uczniowie z grupy wycofanych).

To równie  ci uczniowie najcz ciej odczuwali de  cyty w swoim bud ecie 
(przy czym relatywnie du o znalaz o si  takich uczniów w grupie wycofanych). 

S  to osoby które eksperymentowa y z ró nymi substancjami psychoak-
tywnymi (wszystkie wymienione w badaniu) oraz maj  za sob  inicjacj  sek-
sualn . Osoby, które rozpocz y wspó ycie seksualne stanowi  70% w grupie 
wykluczonych (dla porównania w grupie wycofanych – 42%, a w grupie starszych 
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pozytywnych – 36%). Zakwali  kowa a si  tu równie  cz  osób, które mia y do 
czynienie tylko z niektórymi u ywkami. To w a nie w tej grupie zdecydowanie 
cz ciej ni  w innych segmentach znajduj  si  osoby, którym zdarzy y si  nie-
bezpieczne sytuacje zwi zane z jazd  samochodem (m.in. prowadzili samochód 
lub motocykl bez uprawnie , jechali samochodem, którym kierowa  rówie nik/
rówie niczka pod wp ywem alkoholu lub narkotyków).

W tym segmencie znalaz y si  te  osoby, które by y zarówno agresorami, 
jak i do wiadczy y pobicia przez kogo  innego. Cz ciej ni  w innych segmentach 
znalaz y si  tu osoby, które mia y do czynienia tylko z jednym z tych elementów 
(np. by y tylko agresorami albo tylko o  arami). 

Udzia  osób z pewnymi symptomami uzale nienia od Internetu (korzysta-
nie d u ej ni  si  zamierza o, ci g e my lenie o nim, odczuwanie zdenerwowa-
nia, gdy musz  przerwa  korzystanie, ok amywanie innych by ukry , jak bardzo 
s  zaj ci korzystaniem z sieci) jest najwy szy w segmencie osób wykluczonych. 
To w a nie te osoby najcz ciej staj  si  o  arami cyberprzemocy. S  to te  naj-
cz ciej uczniowie, u których mo na zaobserwowa  pewne objawy uzale nienia 
od gier komputerowych (przy czym warto wspomnie , e relatywnie du o takich 
osób jest równie  w segmencie cyfrowych).

Uczniowie wykluczeni to bardzo cz sto osoby wycofane, takie, które nie 
uczestnicz  w yciu klasy czy szko y. Potwierdzi a to niniejsza analiza – do tej 
grupy najcz ciej tra  y osoby, które nie uczestnicz  w wydarzeniach organizo-
wanych przez szko y (wyj cia do kina czy teatru, wycieczki szkolne). 

Cz sto s  to osoby, które maj  zaburzone relacje interpersonalne. W seg-
mencie osób wykluczonych udzia  osób z negatywnymi relacjami z rówie nikami 
jest wy szy ni  w pozosta ych grupach. Wysoki jest w tej grupie równie  udzia  
osób zg aszaj cych problemy w relacjach rodzinnych (podobny udzia  takie 
osoby stanowi  jeszcze w segmencie wycofanych).

Relatywnie cz sto s  to osoby charakteryzuj ce si  emocjami negatyw-
nymi i le oceniaj ce swój wygl d zewn trzny, przy czym jest to du o bardziej 
symptomatyczne dla uczniów z grupy wycofanych. Bardzo cz sto postrzegaj  
siebie jako osoby, które sprawiaj  k opoty w domu i w szkole (charakteryzuje to 
te  cz  uczniów, którzy tra  li do segmentu cyfrowych). Cz ciej ni  w przy-
padku innych s  to osoby z negatywnym nastawieniem do szko y (niech tnie 
chodz  do szko y, nie lubi  chodzi  do szko y, w szkole nie czuj  si  bezpiecznie, 
uwa aj , e nauczyciele nie s  nastawieni do nich przyja nie, uwa aj , e nie s  
lubiani przez nauczycieli, a oceny, które dostaj  nie s  sprawiedliwe).

Z kolei osoby, które zosta y zakwali  kowane do grupy wycofanych sta-
nowi  ok. 15% populacji. Wi kszo  to uczniowie II klas szkó  rednich (86%), 
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ale podobne wzorce s  te  charakterystyczne dla 14% uczniów VI klas szkó  
podstawowych. W tej grupie z kolei wi cej jest dziewcz t (69% starszych vs 
89% m odszych) ni  ch opców (31% vs 11%). Zdecydowanie cz ciej s  to 
uczniowie mieszkaj cy w miastach (57 starszych vs 74% m odszych) ni  na wsi 
(43% vs 26%).

Od innych grup osoby wycofane wyró nia negatywne nastawienie i samo-
ocena. Du o cz ciej odczuwaj  oni negatywne emocje, cz ciej te  ni  pozo-
stali nie akceptuj  swojego wygl du. Relatywnie cz sto s  te  negatywnie nasta-
wieni do szko y (zaraz po wykluczonych).

Mo na powiedzie , e w grupie tej s  osoby z pewnymi symptomami uzale -
nienia od Internetu. Ponad co drugi badany mia  problemy z przemoc  w sieci. Nie 
s  to jednak osoby uzale nione od gier komputerowych. 

Podobnie jak w segmencie wykluczonych, znacz cy odsetek narzeka na z y 
stan zdrowia. 

Jest to kolejna grupa (zaraz po wykluczonych), która narzeka na niedosta-
tek w asnych pieni dzy. Najcz ciej te  znajduj  si  tam osoby, które nie wyje -
d aj  na obozy, ani na weekendy czy wakacje z rodzicami. Grup  t  charakteryzuj  
negatywne relacje rodzinne. 

Zaraz po grupie wykluczonych s  to uczniowie, którzy najcz ciej narzekaj  
na swoje warunki mieszkaniowe, wyposa enie mieszka , czy okolic  zamieszkania.

Cyfrowi stanowi  18% – to niemal wy cznie m odsi badani (98% vs 2%). 
60% tej grupy stanowi  ch opcy, a 40% dziewcz ta. To równie  badani, którzy cz -
ciej mieszkaj  w miastach ni  na wsi (58% vs 42%). 

Charakteryzuje ich dosy  wysoki udzia  w grupie osób z symptomami uza-
le nienia od gier komputerowych – tylko ok. 30% w tej grupie nie ma z tym pro-
blemów (to najni szy wynik w porównaniu do wszystkich segmentów). Dosy  
cz sto s  to osoby, u których mo na zauwa y  uzale nienie od Internetu (tylko 
28% nie ma adnych symptomów uzale nienia od Internetu – najmniej we wszyst-
kich segmentach). Relatywnie rzadziej badani z tej grupy deklarowali problemy 
z cyberprzemoc . 

Zaraz po grupie wykluczonych, s  to osoby, które s  wiadome, e sprawiaj  
problemy w domu i szkole. Jednak zasadniczo nie wp ywa to na z e relacje rodzinne 
czy rówie nicze. 

Dwie ostatnie grupy wyró nione w trakcie segmentacji to m odzi pozytywni 
(26%) i starsi pozytywni (36%). W grupie m odych pozytywnych uczniowie VI klas 
szkó  podstawowych stanowi  94%, a uczniowie II klas szkó  rednich – 6%, nato-
miast w grupie starszych ta zale no  jest odwrotna – uczniowie szkó  rednich 
stanowi  89%, a szkó  podstawowych – 11%. W ród m odszych pozytywnych 
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nieco wi cej jest dziewcz t, natomiast w grupie starszych pozytywnych – nieco 
wi cej jest ch opców. Podzia  na mieszka ców miast i wsi w obu grupach jest 
równomierny.

Obie grupy charakteryzuje pozytywna ocena siebie i swojego wygl du. S  
to osoby, które dobrze funkcjonuj  w szkole i nie sprawiaj  trudno ci wychowaw-
czych (k opotów) w szkole czy w domu. Maj  te  dobre relacje z rówie nikami 
i rodzin . 

Zasadniczo nie narzekaj  na swoje zdrowie, warunki mieszkaniowe czy oko-
lic  zamieszkania, nie maj  de  cytów w swoim w asnym bud ecie. 

To, co ró ni te grupy mi dzy sob , to fakt si gania po u ywki. W grupie 
m odych pozytywnych osoby, które nigdy nie eksperymentowa y z adnymi 
substancjami psychoaktywnymi stanowi  94%, natomiast w ród starszych pozy-
tywnych 96% stanowi  osoby, które przynajmniej raz spróbowa y niektórych 
u ywek. To w a nie uczniom z grupy starszych zdarzy y si  niebezpieczne sytu-
acje zwi zane z prowadzeniem samochodu. Nieznacznie cz ciej s  to osoby, 
które do wiadczy y przemocy lub same by y sprawcami agresji.

To równie  w grupie starszych nieznacznie cz ciej mo na znale  osoby 
nadmiernie – „w nieodpowiedni sposób” korzystaj ce z Internetu lub gier kom-
puterowych (cho  zdecydowanie rzadziej ni  w pozosta ych segmentach).

Oprócz okre lenia skali zjawiska wykluczenia spo ecznego dzieci i m o-
dzie y postawiono sobie pytanie – które zjawiska, elementy bardziej ni  inne 
determinuj  wykluczenie, co ma najwi kszy wp yw na wykluczenie spo eczne. 
W tym celu porównano osoby wykluczone z pozosta ymi. Przeanalizowano 
wyró nione w ramach badania czynniki oraz inne zmienne niezale ne. Do stwo-
rzenia swoistego rankingu wykorzystano test zgodno ci chi-kwadrat, który 
pokaza , które czynniki/zmienne w najwi kszym stopniu ró nicuj  grup  osób 
wykluczonych od pozosta ych badanych. 

Najwi kszy wp yw na zjawisko wykluczenia spo ecznego dzieci i m odzie y 
maj  nast puj ce czynniki: 

k opoty (okre lanie siebie jako osoby, która sprawia k opoty w domu i szkole), 
wydarzenia kulturalne w szkole (udzia  w wyj ciach do kina, teatru, wyciecz-
kach szkolnych),
nastawienie do szko y (ch  chodzenia do szko y, ocena nauczycieli i wysta-
wianych ocen, poczucie bezpiecze stwa),
agresja (bycie sprawc  przemocy i/lub o  ar ),
otoczenie negatywne (zniszczone, zaniedbane ulice i domy w najbli szej 
okolicy),
Internet (korzystanie z niego w nadmierny, nieodpowiedni sposób),
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cyberprzemoc (do wiadczanie nieprzyjemnych sytuacji w sieci),
u ywki (u ywanie substancji psychoaktywnych, inicjacja seksualna),
zachowania ryzykowne zwi zane z jazd  samochodem (do wiadczanie takich 
sytuacji w powi zaniu z substancjami psychoaktywnymi),
bezpieczna okolica (poczucie bezpiecze stwa na swoim osiedlu, w okolicy 
miejsca zamieszkania),
jako  mieszkania (czy jest wilgotno, ciemno, ciasno i g o no),
wyposa enie mieszkania (czy mieszkanie posiada podstawowe wyposa enie 
sanitarne, bie ca ciep  wod  i ogrzewanie),
relacje rówie nicze,
relacje domowe,
porównanie swojej rodziny pod wzgl dem zamo no ci do rodzin kolegów/kole-
anek z klasy.

Nieco mniejszy wp yw maj : sytuacja zawodowa rodziców/opiekunów (to, 
czy pracuj  oboje, czy tylko jedno z nich), posiadanie w asnych pieni dzy, czyn-
niki zwi zane z emocjami pozytywnymi, negatywnymi czy ocen  w asnego wygl du 
(wed ug segmentacji ma to wi ksze znaczenie w grupie wycofanych), zdrowie, 
choroby, uzale nienie od gier komputerowych (najbardziej widoczne w grupie 
cyfrowych), negatywne relacje z rówie nikami, martwienie si  o to, e rodzinie bra-
kuje pieni dzy, fakt pochodzenia z pe nej lub niepe nej rodziny (mieszkania z mam  
i tat  lub tylko z jednym z rodziców).

W ród czynników, w których zró nicowanie mi dzy grup  wykluczonych 
i pozosta ymi jest najmniejszy, a wi c mo na wnioskowa  o najmniejszym ich 
wp ywie, znalaz y si : nauka w szkole (uczestniczenie w zaj ciach dodatkowych, 
kó kach zainteresowa , konkursach przedmiotowych), uczestnictwo (partycypa-
cja w zaj ciach organizowanych poza szko ), wyjazdy (wyjazdy na obozy, kolonie 
a tak e weekendowe czy wakacyjne wyjazdy z rodzicami), aktywno   zyczna, 
zaj cia dodatkowe, czytelnictwo (czytanie ksi ek dla przyjemno ci i korzystanie 
z pozaszkolnej biblioteki), otoczenie pozytywne (trawniki, place zabaw, boiska 
w pobli u miejsca zamieszkania), wykszta cenie rodziców, pomoc szkolna (korzy-
stanie z porad pedagoga lub psychologa szkolnego), kultura poza szko  (udzia  
w wydarzeniach kulturalnych niezwi zanych ze szko ).
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7. G ÓWNE WYNIKI I REKOMENDACJE

7.1.1. G ÓWNE WYNIKI

Warunki ycia
1. Zdecydowana wi kszo  badanych (98%) mieszka w swoim domu rodzin-

nym, pozostali uczniowie mieszkaj  w rodzinach zast pczych, placówkach 
opieku czo-wychowawczych lub innych miejscach (np. w bursie szkolnej 
lub samodzielnie). 72% m odszych i 76% starszych pochodzi z tzw. pe nych 
rodzin – mieszkaj  wspólnie z matk  i ojcem.

2. Ok. 1% badanych pochodzi z rodzin, w których nie pracuje ani ojciec, ani 
matka. 74% m odszych i 72% starszych uczniów deklaruje, e pracuje oboje 
ich rodziców. Nieco cz ciej zdarzaj  si  sytuacje, e jedynym ywicielem 
rodziny jest ojciec (17% vs 15%) ni  matka (8% vs 12%). Matki badanych s  
nieco lepiej wykszta cone ni  ojcowie.

3. Badani uczniowie oceniaj  jako przeci tn  sytuacj  swoich rodzin w porów-
naniu do rodzin kolegów i kole anek z klasy (66% uczniów klas VI szkó  pod-
stawowych i 74% uczniów II klas szkó  rednich). Przy czym, starsi badani 
cz ciej ni  ich m odsi koledzy martwi  si , e ich rodzinie brakuje pieni -
dzy. Przynajmniej czasami zdarza si  to 69% uczniów II klas szkó  rednich 
i 49% uczniów VI klas szkó  podstawowych. 

4. Wi kszo  uczniów posiada pieni dze na w asne wydatki (94% m odszych 
i 96% starszych). Najcz ciej dostaj  je jako prezent z ró nych okazji. 3/4 
badanych uwa a, e ma mniej wi cej tyle samo pieni dzy, co ich koledzy czy 
kole anki.

5. 76% uczniów II klas szkó  podstawowych i 85% uczniów II klas szkó  red-
nich posiada swój w asny pokój. Pozostali (24% m odszych i 15% starszych) 
musz  go dzieli  z innymi cz onkami rodziny. Najcz ciej dotyczy to rodze -
stwa, ale co trzeci m odszy (36%) i co czwarty starszy badany (25%) dzieli 
pokój z osob  doros .

6. Wydaje si , e ok. 2% badanych uczniów yje w bardzo trudnych warun-
kach – nie ma w asnego ó ka, ubra  czy butów, z których byliby zadowo-
leni. Ok. 2% twierdzi, e w ich domach nie ma ubikacji, wanny lub prysznica. 
Cz  badanych nie ma w mieszkaniu bie cej ciep ej wody (3% m odszych 
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vs 5% starszych). Cz  badanych nastolatków skar y si  na to, e w ich 
mieszkaniach nie jest ciep o (4% vs 6%), brakuje wiat a (5% vs 7%), ciany, 
pod ogi, su  t s  wilgotne (5%).

Relacje spo eczne
7. Wi kszo  badanych uczniów (co najmniej 80% w obu grupach wiekowych) 

utrzymuje dobre relacje ze swoimi rówie nikami. Jednocze nie od 3% do 
8% uczniów nie ma dobrych relacji z kolegami/kole ankami – nie ma przy-
jació , nie mo e liczy  na ich wsparcie ani nawet akceptacj . Co dziesi ty 
badany przyznaje, e cz sto k óci si  ze swoimi kolegami/kole ankami.

8. Zdecydowana wi kszo  ankietowanych deklaruje dobre relacje z rodzicami/
opiekunami oraz pozytywnie ocenia atmosfer  panuj c  w ich domach/miej-
scach zamieszkania. Z drugiej strony, s  te  uczniowie, którzy nie mog  w pe ni 
liczy  na otwarto  i pe ne wsparcie rodziców/opiekunów (6% m odszych oraz 
11% starszych) i nie czuj  si  bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania (3%).

9. Trzeba podkre li , e 5% uczniów VI klas szkó  podstawowych oraz 7% 
uczniów II klas szkó  rednich deklaruje, e nie ma z kim porozmawia  
o powa nych problemach. Pozostali w przypadku powa nego problemu 
zwróciliby si  w pierwszej kolejno ci do rodziców, przyjació , babci/dziadka 
(m odsi), dziewczyny/ch opaka (starsi). Rzadziej wskazywano osoby spoza 
rodziny: wychowawc , pedagoga lub trenera.

Dobrostan psychiczny
10. M odsi uczniowie s  ogólnie bardziej zadowoleni ze swojego ycia, postrze-

gaj  siebie i swoje ycie bardziej pozytywnie, a tak e prezentuj  wi cej 
pozytywnych postaw ni  ich starsi koledzy. W obu grupach wiekowych to 
ch opcy prezentuj  bardziej pozytywne postawy.

Zdrowie
11. Wi kszo  badanych ocenia pozytywnie swój stan zdrowia. Dla wi kszo ci 

uczniów nie stanowi on przeszkody przy podejmowaniu takich aktywno ci, 
jakie zwykle podejmuj  ich rówie nicy. Jest jednak grupa uczniów, którzy 
oceniaj  swój stan zdrowia jako redni lub z y (13% m odszych i 20% star-
szych uczniów), a wi cej ni  co dziesi ty badany zauwa a, e ze wzgl du na 
swoje zdrowie nie mo e robi  podobnych rzeczy, jak jego rówie nicy. 

12. 26% uczniów VI klas szkó  podstawowych i 30% uczniów II klas szkó  red-
nich jest dotkni tych chorobami, które mo na okre li  mianem przewle-
k ych (np. alergia, astma, cukrzyca, choroby serca).
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13. 40% m odszych uczniów przynajmniej raz dziennie si ga po s odycze, 20% 
po s one przek ski, a 23% pije s odzone napoje. Uczniowie II klas szkó  
rednich spo ywaj  tego typu produkty troch  rzadziej ni  ich m odsi kole-

dzy (odpowiednio 30%, 10%, 16%). Badani dosy  cz sto spo ywaj  napoje 
energetyzuj ce – co najmniej kilka razy w tygodniu pije je 27% starszych 
i 20% m odszych uczniów.

14. Codzienne jedzenie niada  deklaruje 84% m odszych i 71% starszych uczniów. 
Nieco wi cej badanych stwierdza, e je przynajmniej jeden ciep y posi ek dzien-
nie (92% m odszych vs 89% starszych). Warto te  zwróci  uwag , e co pi ty 
ucze  VI klasy szko y podstawowej i co czwarty ucze  II klasy szko y redniej 
stosuje jak  diet  (najcz stszym powodem jest ch  schudni cia).

15. Na postawie wska nika BMI oszacowano, e z nadwag  lub oty o ci  zmaga 
si  co pi ty badany ch opiec i co dziesi ta dziewczynka. Szczególnie pro-
blem ten dotyczy m odszych ch opców, gdzie wska nik oty o ci wynosi 4%.

16. Co dziesi ty m odszy i co czwarty starszy badany ucze  poza zaj ciami WF 
w szkole nie uprawia sportu w ogóle lub rzadziej ni  raz w tygodniu.

17. W przypadku znacznej cz ci uczniów d ugo  snu jest niewystarczaj ca – 
40% uczniów VI klas szkó  podstawowych zazwyczaj pi w dni powszednie 
nie d u ej ni  8 godzin, a 48% uczniów II klas szkó  rednich pi nie wi cej 
ni  7 godzin dziennie.

Zachowania ryzykowne
18. Starsi uczniowie zdecydowanie cz ciej ni  ich m odsi koledzy maj  za sob  

do wiadczenia zwi zane z korzystaniem z ró nych substancji psychoaktyw-
nych. Do picia alkoholu przyznaj  si  niemal wszyscy osiemnastolatkowie 
(95%) i co trzeci trzynastolatek (31%). Nieco rzadsze jest eksperymento-
wanie z tytoniem. 15% m odszych i 61% starszych uczniów przyzna o, e 
przynajmniej raz pali o papierosy.

19. Co czwarty badany ucze  II klasy szko y redniej (29%) deklaruje, e kiedy-
kolwiek pali  marihuan  lub haszysz, a 5% twierdzi, e u ywa o innych nar-
kotyków. Podobne do wiadczenia ma 2% m odszych uczniów zarówno je li 
chodzi o marihuan  czy haszysz, jak i inne narkotyki. Do za ywania dopala-
czy przyzna o si  2% m odszych i 3% starszych uczniów.

20. 38% uczniów szkó  rednich ma za sob  inicjacj  seksualn , a wi kszo  z nich 
przyznaje, e zabezpiecza o si  podczas ostatniego wspó ycia seksualnego.

21. Niemal co pi ty badany kiedykolwiek do wiadczy  przemocy  zycznej. 
W ostatnim semestrze cz ciej o  arami przemocy byli m odsi uczniowie ni  
ich starsi koledzy (7% vs 4%). 
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22. Co czwarty badany deklaruje, e zdarzy o mu si  kogo  pobi . W ostatnim 
czasie do bycia agresorem przyzna  si  co dziesi ty ucze .

23. Niemal jeden na pi ciu uczniów VI klasy szko y podstawowej (18%) i dwóch 
na pi ciu uczniów II klasy szko y redniej (44%) twierdzi, e prowadzi o 
samochód lub motocykl bez uprawnie .

24. Badanym zdarzy o si  podró owa  przepe nionym samochodem (32% m od-
szych vs 49% starszych). Uczniom incydentalnie zdarzaj  si  sytuacje jazdy 
samochodem, który by  prowadzony przez rówie nika lub rówie niczk  pod 
wp ywem alkoholu lub narkotyków.

25. Im starsi uczniowie, tym d u szy jest czas korzystania z Internetu. rednio 
w dzie  nauki szkolnej m odsi korzystaj  z Internetu 3, a starsi 4 godziny. 
Natomiast w weekendy ten czas jest d u szy i wynosi 4 godziny w przy-
padku m odszych i a  6 godzin w przypadku starszych uczniów. Na granie 
w gry wi cej czasu po wi caj  m odsi uczniowie.

26. Cz ste korzystanie z Internetu wi e si  z do wiadczaniem przez uczniów 
pewnych przejawów cyberprzemocy. 

Szko a
27. Generalnie badani uczniowie ucz  si  dosy  dobrze – najwy szy odsetek 

badanych wskaza  redni  ocen z poprzedniego semestru w przedziale 
4,0-4,9. Znacz co odbiegaj  tu tylko uczniowie bran owych szkó  I stopnia.

28. 62% m odszych i 39% starszych badanych jest zdania, e oceny, które 
dostaj  w szkole, s  sprawiedliwe. Jednocze nie co czwarty badany, bez 
wzgl du na wiek deklaruje, e lubi chodzi  do szko y (co drugi – „czasem 
tak, czasem nie”).

29. Zasadniczo uczniowie maj  pozytywne opinie na temat szko y, nauczycieli 
oraz kolegów i kole anek. Warto jednak zwróci  uwag , e rednio co dzie-
si ty badany deklaruje, e nie ma wielu kolegów/kole anek w szkole, nie 
czuje si  przez nich akceptowany lub wr cz koledzy/kole anki dokuczaj  
mu, a tak e, e w szkole czuje si  samotny. Podobny odsetek twierdzi, e 
w szkole nie czuje si  bezpiecznie, boi si  do niej chodzi  i uwa a, e nauczy-
ciele nie s  do niego przyja nie nastawieni i e nie jest przez nich lubiany. 

30. Dosy  du e odsetki badanych przyznaj  si  do odczuwania w szkole stresu 
i jest to zjawisko, które nasila si  wraz z wiekiem – deklaruje tak 29% m od-
szych i niemal po owa (49%) starszych uczniów. 

31. Spo ród ró nego typu wydarze  organizowanych przez szko  uczniowie naj-
ch tniej bior  udzia  w wycieczkach szkolnych lub wyj ciach do kina/teatru.
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Aktywno  pozaszkolna
32. Niemal wszyscy badani deklaruj  posiadanie jakiego  zainteresowania 

(97% m odszych i 95% starszych), ale a  niemal co czwarty starszy i co dzie-
si ty m odszy badany nie mo e ich rozwija . W ród najwa niejszych powo-
dów pojawia si  brak odpowiedniego miejsca w okolicy zamieszkania, brak 
wolnego czasu oraz brak mo liwo ci dojazdu do miejsca, gdzie istnieje mo -
liwo  realizacji zainteresowa  (wi cy si  z pierwszym powodem). Na 
czwartym miejscu pojawi y si  powody  nansowe.

33. Niemal co drugi m odszy i co trzeci starszy ucze , przynajmniej od czasu do 
czasu, bierze udzia  w zaj ciach organizowanych przez klub sportowy/o ro-
dek sportu. W zaj ciach organizowanych przez inne instytucje i organizacje 
bierze udzia  jedynie jedna czwarta badanych lub mniej. 

34. Badani uczestnicz  w spotkaniach rodzinnych czy imprezach organizowa-
nych przez kolegów i kole anki, a tak e chodz  do kina. Ale s  pewne aktyw-
no ci, w których odsetek badanych nie uczestnicz cych ani razu w ostat-
nim roku waha si  od 30% do niemal 50%, (odwiedzanie biblioteki innej ni  
szkolna, wyj cie do teatru, muzeum, uczestniczenie w wydarzeniu sporto-
wym w roli widza). Z ycia kulturalnego i aktywno ci pozaszkolnej najbar-
dziej wycofani s  uczniowie bran owych szkó  I stopnia.

35. Badani – szczególnie dotyczy to starszych uczniów – du o czasu po wi caj  
na kontakty przez Internet lub telefon z rówie nikami.

36. Zdecydowana wi kszo  badanych deklaruje, e ma obowi zki domowe. 
rednio najwi cej czasu w tygodniu i w weekendy przeznaczaj  na obo-

wi zki domowe uczniowie bran owych szkó  i techników.
37. 12% starszych i 2% m odszych uczniów w ci gu ostatniego roku nie wyje-

cha o z rodzin  na weekend ani na wyjazd wakacyjny (w Polsce lub za gra-
nic ), ani te  na obóz czy kolonie.

Wykluczenie – skala zjawiska
38. Na podstawie przeprowadzonej segmentacji oszacowano, e osoby wyklu-

czone stanowi  5% badanych. 
39. Wyró niono dwie grupy, które w du ym stopniu s  nara one na wyklucze-

nie spo eczne: wycofani (15%) i cyfrowi (18%). 
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7.1.2. REKOMENDACJE

Poni sze rekomendacje opracowane zosta y na podstawie wyników przed-
stawionych w raporcie bada  oraz innych, wykorzystanych przy opracowaniu 
raportu analiz. Ram  organizuj c  tre  rekomendacji stanowi  ponadto dwa 
dokumenty – Konwencja o prawach dziecka (KPD)115 oraz Zalecenie Komisji 
Europejskiej „Inwestowanie w dzieci. Przerwanie cyklu marginalizacji” (ZKE)116.

Diagnoza sytuacji dzieci i m odzie y, planowanie i wdra anie dzia a , monitoring 
i ewaluacja dzia a

W zapobieganiu marginalizacji dzieci i m odzie y istotne s , co podkre la ZKE, 
zasady ci g o ci polityki i d ugoterminowego planowania oraz dokonywanie oceny 
wp ywu prowadzonych dzia a , w tym reform o charakterze politycznym na po o e-
nie osób znajduj cych si  w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Tymczasem, w woje-
wództwie ódzkim, podobnie jak w ca ej Polsce, nie ma instytucji formalnej lub te  
programu badawczo-wdro eniowego, w ramach którego realizowana by aby poli-
tyka spo eczna „inwestowania w dzieci”. Powo anie takiej instytucji lub programu 
nawet na poziomie wojewódzkim umo liwi oby tworzenie spójnych, zbiorczych 
baz danych, ujednoliconych pod wzgl dem np. przedzia ów wieku; tak by regularnie 
monitorowa  sytuacj  dzieci i m odzie y zagro onych wykluczeniem, w tym sytuacj  
tzw. „grup niszowych” – np. dzieci niepe nosprawnych, dzieci romskich etc. Instytucja 
taka odpowiedzialna powinna by  zarówno za prowadzenie bada  i analiz opartych 
na okre lonej, ustalonej metodologii i narz dziach umo liwiaj cej regularne prowa-
dzenie bada  porównawczych, za nadzór nad projektowaniem i prowadzeniem kon-
kretnych programów i dzia a  oraz ich ewaluacj . Obecnie ró ne instytucje i  rmy 
badawcze (z wyj tkiem takich jak Eurostat, GUS, CBOS, HBSC) analizuj ce problema-
tyk  wykluczenia spo ecznego bardziej dog bnie i wielowymiarowo, wykorzystuj  
bardzo zró nicowane metody i strategie badawcze, co ogranicza znacznie mo liwo  
formu owania wniosków na temat dynamiki procesów wykluczenia spo ecznego.

Zapobieganie wykluczeniu spo ecznemu w dost pie do dóbr materialnych. Realiza-
cja praw socjalnych dzieci i m odzie y

KPD wskazuje na prawa dziecka do poziomu ycia adekwatnego do poziomu 
jego rozwoju  zycznego, psychicznego, duchowego i spo ecznego, zabezpie-
czenia socjalnego. Zgodnie z KZE, dzieciom i m odzie y zapewni  nale y bez-
pieczne i odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe poprzez dost p do tanich 

115 Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526, Konwencja o prawach dziecka, przyj ta przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

116 Dz. U. L 59 z 2.3.2013, 2013/112/UE: Zalecenie Komisji z dnia 20 lutego 2013 r. Inwestowanie 
w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji.
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mieszka , zapobieganie przeludnieniu i zapobieganie ubóstwu energetycznemu, 
unikanie niepotrzebnych przeprowadzek. ZKE wskazuje tak e na konieczno  uni-
kania ge  yzacji oraz wspierania rewitalizacji ubogich obszarów. 

Z analizy desk research przeprowadzonej w ramach projektu wynika, e 
w województwie ódzkim ubóstwo warunków ycia dotyczy 11% populacji, 
a ubóstwo równowagi bud etowej 15% populacji. Jednocze nie dane wskazuj  na 
nadal istniej cy problem juwenilizacji biedy oraz e w niektórych powiatach nawet 
co 5-6 osoba w wieku przedprodukcyjnym (12% – wiek przedprodukcyjny w sto-
sunku do 6%) korzysta ze wsparcia rodowiskowego jako pomocy spo ecznej. Cho-
cia  w naszych badaniach tylko 1% uczniów szkó  podstawowych i 4% uczniów 
szkó  rednich uzna o swoj  rodzin  za biedn , to jednocze nie odpowiednio 49% 
i 69% uczniów „przynajmniej czasami” martwi si , e w ich rodzinie brakuje pie-
ni dzy. Na wykluczenie ekonomiczne, w tym z e warunki mieszkaniowe wskazuje 
w przypadku 2% ankietowanych – brak wanny/prysznica w domu, brak w asnego 
ó ka, telefonu, dost pu do Internetu, w przypadku 4-6% – brak dostatecznej 

ilo ci wiat a, wilgo  w mieszkaniu. Znacz cy odsetek uczniów (8% i 12%) wska-
zuje na ciasnot , 15% uczniów dzieli pokój z 3 i wi cej osobami. 

Rekomendacje w tej kwes  i maj  charakter ogólny – konieczne s  reali-
styczne programy budownictwa mieszkaniowego, tworzenie rynku mieszka  
na wynajem, poprawa standardu lokali komunalnych i socjalnych. 

Cz  uczniów szkó  obu poziomów wskazuje na negatywne zjawiska 
w swojej okolicy zamieszkania – ha as, widoczne odpadki i mieci, 3% nie czuje 
si  tam bezpiecznie, ponad 40% uczniów mieszka w s siedztwie pozbawionym 
miejsc, w którym dzieci i m odzie  mog yby uprawia  sport. Mimo programów 
rewitalizacyjnych wydaje si , e w adze samorz dowe oraz urz dnicy ró nego 
rodzaju instytucji nadal nie rozumiej  niebezpiecze stw wynikaj cych z ge  yzacji 
i nie potra   jej skutecznie przeciwdzia a  – np. w odzi i innych miastach woje-
wództwa w badaniach prowadzonych po transformacji stwierdzono tendencje do 
przestrzennego grupowania lokali socjalnych, a tak e gentry  kacji rewitalizowa-
nych obszarów bez uwzgl dnienia integracji spo ecznej najubo szych mieszka -
ców s siedztw. Z perspektywy tego raportu, bior c tak e pod uwag  relatywnie 
niski poziom kapita u towarzysko-s siedzkiego w województwie, aktualne s  reko-
mendacje sformu owane w ekspertyzie dotycz cej wykluczonych nastolatków117, 

117 Golczy ska-Grondas A., 2014, Nastolatki zagro one wykluczeniem spo ecznym w Polsce 2014 
w kontek cie Zalecenia Komisji Europejskiej – Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji. 
Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europ  
Socjaln “. Organ zlecaj cy: Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdzia ania Ubóstwu 
(European An  -Poverty Network), h  p://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/
Ekspertyza_A_Golczy%C5%84ska-Grondas.pdf.
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to jest wdra anie programów pracy ze spo eczno ciami s siedzkimi opartych 
o aktywny udzia  mieszka ców, w tym dzieci i m odzie y, np. poprzez kampanie 
spo eczne i lokalne dzia ania na rzecz wzmacniania solidarno ci spo ecznej w spo-
eczno ciach lokalnych oraz wdra anie programów pracy ze spo eczno ciami 

s siedzkimi nastawionych na popraw  warunków mieszkaniowych i rozwój infra-
struktury s siedztwa, opartych o samoorganizacj  i zaanga owanie mieszka ców 
i u ytkowników s siedztw w dzia ania na rzecz wprowadzania zmian w najbli szej 
okolicy zamieszkania. Konieczny jest tak e rozwój infrastruktury umo liwiaj cej 
sp dzanie czasu wolnego przez dzieci i m odzie . 

Wykluczenie ekonomiczne to mi dzy innymi tak e kwes  a braku rodków 
na zakup produktów ywieniowych dobrej jako ci oraz odmienne od zalece  
dietetycznych strategie ywieniowe – w badaniach niniejszych stwierdzono np., 
e z jednej strony znacz cy odsetek uczniów przychodzi do szko y bez niada-

nia, cz  z powodu braku jedzenia w domu. Jednocze nie kilkana cie procent 
badanych ma nadwag  – wynik ten nie zaskakuje, skoro znaczna cz  badanych 
regularnie spo ywa s odycze, a co pi ty ucze  szkó  podstawowych i wi cej ni  co 
czwarty ucze  szkó  rednich pije napoje energetyzuj ce, przy czym sportu i regu-
larnych wicze  nie uprawia tak e relatywnie znacz cy odsetek uczniów. Jedno 
z zalece  KE dotyczy w a nie konieczno ci zapewnienie zrównowa onej diety, 
od ywiania adekwatnego do wieku i stanu zdrowia. Niezb dna jest zatem kon-
tynuacja programów pomocy w zakresie do ywiania. W wietle przeprowadzo-
nych bada , zwracamy uwag  na to, e zw aszcza w szko ach rednich powinny 
by  dost pne obiady, w tym refundowane dla uczniów z rodzin dotkni tych ubó-
stwem. Godna rozwa enia wydaje si  propozycja, by szko y powszechne dyspo-
nowa y rodkami na zapewnienie bezp atnego gor cego posi ku w trakcie godzin 
nauki szkolnej po prostu wszystkim uczniom, co stanowi oby zarówno realn  
pomoc dla osób z biednych rodzin, jak i dobr  praktyk  integracji spo ecznej. 

W zakresie pomocy materialnej podkre lamy tak e znaczenie rozbu-
dowy systemu stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce jako 
wa nego elementu pro  laktyki w przeciwdzia aniu zagro eniu wykluczeniem 
ekonomicznym.

Zapobieganie wykluczeniu w wymiarze zdrowia 
Prawo do ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, to istotne 

prawo socjalne wyszczególnione w KPD oraz w ZKE, w którym podkre la si  
znaczenie likwidacji barier  nansowych i kulturowych w dost pie do systemu 
ochrony zdrowia, który powinien ponadto sprawnie reagowa  na potrzeby 
marginalizowanych dzieci. 
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17% badanych oceni o stan swojego zdrowia jako redni, zwraca uwag  
wysoki odsetek uczniów z chorobami uk adu oddechowego (17% i 19%). Prawie co 
dziesi ty ucze  ma problemy zdrowotne ograniczaj ce jego zwyczajne aktywno ci. 
Co pi ty badany w ci gu ostatnich 12 miesi cy nie by  badany przez stomatologa. 
W wymiarze dobrostanu psychicznego oraz jako ci ycia mieszka cy województwa 
ódzkiego znajduj  si  na ostatnim miejscu w rankingu województw, a jednocze-
nie na pierwszym miejscu rankingu korzystaj cych z us ug systemu ochrony zdro-

wia w zwi zku z problemami psychicznymi. Stwierdzili my, e w wi kszo ci klas s  
uczniowie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz uczniowie 
z dostosowanymi wymaganiami edukacyjnymi, czasem jest to nawet 2-3 uczniów 
w jednej klasie. Podkre lmy, e 6-11% uczniów wskazywa o na brak wsparcia w sytu-
acji nawet powa nych problemów emocjonalnych. Niepokoj ce s  dane dotycz ce 
zachowa  ryzykownych – powszechno  spo ywania alkoholu w szko ach rednich, 
czy te  liczba uczniów zg aszaj cych u ywanie nikotyny. W wietle danych zasta-
nych oraz potwierdzaj cych budz cy zastrze enia stan zdrowia uczniów wyników 
badania, cz  populacji dzieci i m odzie y województwa ódzkiego nale y uzna  za 
powa nie zagro on  wykluczeniem zdrowotnym. 

Generalna rekomendacja wynikaj ca z bada  dotyczy konieczno ci roz-
budowy programów pro  laktycznych i psychopro  laktycznych adresowanych 
zarówno do doros ych, jak i do dzieci i m odzie y oraz sta ego monitoringu 
stanu zdrowia dzieci i m odzie y, ze szczególnym uwzgl dnieniem zbiorowo-
ci zagro onych wykluczeniem – koszty ekonomiczne i spo eczne zaniedba  

w sferze zdrowia b d  w przysz o ci bardzo wysokie. Podkre lamy znaczenie 
rzetelnej realizacji narodowych programów ochrony zdrowia i zapewnienie 
odpowiednich mechanizmów wdro eniowych na poziomie lokalnym. Na pozio-
mie systemu edukacji, z uwagi na to, e w przeciwie stwie do wszystkich szkó  
podstawowych, jedynie w cz ci szkó  rednich prowadzone by y zaj cia doty-
cz ce promocji zdrowia, powinny zosta  podj te dzia ania nak aniaj ce te szko y 
do aktywno ci w tym zakresie, szczególnie, e wynikaj  one z podstawy pro-
gramowej. Uwaga ta jest szczególnie istotna w przypadku bran owych szkó  
I stopnia, gdzie odsetek uczniów zagro onych problemami zdrowotnymi z racji 
np. nawyków ywieniowych i zagra aj cych zdrowiu zachowa  ryzykownych by  
najwi kszy. Warto równie  rozpowszechnia  dobre praktyki z innych placówek. 
Istotny jest tak e problem propagowania aktywno ci  zycznej poprzez dobrze 
prowadzone zaj cia z wychowania  zycznego, zach caj ce uczniów mniej 
sprawnych i z ograniczeniami  zycznymi do codziennej aktywno ci. 

W zakresie zdrowia somatycznego postulujemy przywrócenie sys-
temu medycyny szkolnej. Nale y zastanowi  si , zw aszcza nad sposobem 
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zapewnienia dzieciom i m odzie y opieki stomatologicznej. Jednym z propono-
wanych rozwi za  mog  by  mobilne gabinety stomatologiczne. Konieczna jest 
rozbudowa sieci us ug specjalistycznych, zw aszcza dost pnych dla mieszka -
ców mniejszych miast i wsi. 

W obszarze zdrowia psychicznego, potrzebne s  zw aszcza zmiany sys-
temowe w zakresie nasilaj cego si  wyst powania depresji, zaburze  emo-
cjonalnych, np. napadów l kowych i fobii szkolnych w ród dzieci i m odzie y. 
Brakuje psychiatrów dzieci cych i psychologów dzieci cych – w adze samorz -
dowe powinny zatem rozwa y  strategie wspierania kszta cenia specjalistów 
tych specjalno ci i wspierania ich zatrudnienia w systemie bezp atnej s u by 
zdrowia, co zwi kszy oby dost pno  do tych form pomocy, tak e w aspekcie 
krótszego oczekiwania na przyj cie. Konieczny jest tak e rozwój sieci bezp at-
nych, ambulatoryjnych us ug psychologicznych i psychiatrycznych oraz nowo-
czesnych o rodków pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dostosowanych 
do specy  ki wieku i problemów dzieci i m odzie y. W ka dej szkole powinni 
by  zatrudnieni w pe nym wymiarze godzin psycholodzy i pedagodzy. Powinien 
zosta  wprowadzony obligatoryjny standard dotycz cy liczby uczniów przypa-
daj cych na jednego psychologa szkolnego i jednego pedagoga. 

Kolejny postulat to zwi kszenie liczby nauczycieli wspieraj cych, szcze-
gólnie w klasach, gdzie jest kilkoro dzieci z opiniami lub orzeczeniami poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. Niezb dna wydaje si  edukacja nauczycieli 
i innych pracowników szkó  w zakresie wczesnego rozpoznawania zagro e  
w sferze zdrowia psychicznego oraz pracy z uczniami z problemami emocjo-
nalnymi. Powinna zosta  dok adnie przeanalizowana procedura post powania 
w sytuacjach zwi zanych z powa nymi kryzysami emocjonalnymi, w tym zagro-
eniem samobójstwem. Wa na jest szybko  i skuteczno  dzia ania oraz dobra 

wspó praca zaanga owanych osób i instytucji, co nie zawsze ma miejsce w rze-
czywisto ci.

W zwi zku ze znacz cym udzia em uczniów podejmuj cych inicjacj  sek-
sualn  u progu adolescencji lub w rodowym jej okresie, zwracamy uwag  na 
niezb dno  dobrej jako ci edukacji seksualnej – promowanie i wdra anie 
rzetelnych programów edukacji seksualnej, zarówno w szko ach, placówkach 
wsparcia dziennego i stacjonarnych, jak i w rodowiskach rówie niczych. Istotne 
wydaje si  tak e promowanie wyników bada  naukowych dotycz cych seksu-
alno ci dzieci i m odzie y w ród decydentów, którzy niekiedy wydaj  si  by  
nie wiadomi skali zjawiska, proponuj c ca kowicie nieadekwatne wobec funk-
cjonowania nastolatków formy i tre ci zaj . 
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Prawo do wypoczynku i czasu wolnego. Uczestnictwo w kulturze 
Prawo do wypoczynku i czasu wolnego to kolejne prawo socjalne wymie-

niane w obu dokumentach, do których odwo ujemy si  w rekomendacjach. Kwe-
s  a wypoczynku jest jednocze nie powi zana z kwes   ochrony zdrowia. Prawo 
do uczestnictwa w yciu kulturalnym i artystycznym to z kolei wymieniane przez 
KPD jedno z praw kulturalnych. W adze i realizatorów polityki spo ecznej zanie-
pokoi  powinny wyniki dotycz ce ograniczonej aktywno ci sportowej uczniów, 
ograniczenia dost pu do zaj  pozaszkolnych (s  szko y, gdzie uczniowie nie 
uczestnicz  w adnych zaj ciach czasu wolnego) oraz prawdopodobnie nie-
ch  do uczestnictwa w nich, fakt, e wi cej ni  co dziesi ty ucze  nie wyjecha  
poza miejsce swojego zamieszkania w ci gu ostatniego roku oraz ograniczenia 
w zakresie korzystania z instytucji kultury, niski poziom czytelnictwa oraz nie-
równo ci w tej sferze wynikaj ce z miejsca zamieszkania. Zagro eni wyklucze-
niem w tej sferze wydaj  si  by  zw aszcza uczniowie szkó  bran owych.

Kluczowe jest zatem zapewnienie mo liwo ci udzia u w bezp atnych lub 
nisko p atnych formach rekreacji i wypoczynku, w tym w zaj ciach sporto-
wych atrakcyjnych bez wzgl du na stan sprawno ci uczniów oraz zapewnienie 
dost pu do uczestnictwa w yciu kulturalnym. Powinny zosta  podj te dzia ania, 
zwi kszaj ce aktywno  pozalekcyjn  dzieci ze szkó  podstawowych z terenów 
wiejskich, która jest mniejsza od aktywno ci ich rówie ników z miast. Nale y si  
skupi  na rozszerzaniu ciekawej oferty dost pnej w samej szkole, w domach 
kultury oraz innych lokalnych instytucjach. Jednocze nie zaj cia powinny by  
bezp atne lub niewiele kosztowa . Wa ne jest zapewnienie dojazdu dzieci 
z mniejszych o rodków do domu po zaj ciach np. autobusem szkolnym. Alter-
natyw  mo e by  zainicjowanie dy urów rodziców lub innych osób, które roz-
wozi yby dzieci do domu. Istotne jest tak e zaanga owanie szkó  w zach canie 
uczniów do aktywno ci – w badaniach znalaz y si  na przyk ad szko y, w których 
du e zaanga owanie kadry wp ywa wyra nie na zaanga owanie uczniów w zaj -
cia czasu wolnego. Atrakcyjno  zaj  czasu wolnego zwi kszy  mo e rozwój 
umiej tno ci pracy z dzie mi i m odzie  kadry realizuj cej zaj cia.

Samorz dy wspiera  powinny biblioteki publiczne w o rodkach wiejskich 
pe ni ce znacz c  rol  w uczestnictwie w kulturze, zw aszcza w przypadku 
m odszych uczniów. 

Istotna jest tak e kwes  a zapewnienia wypoczynku letniego tym 
z uczniów, którzy nie maj  mo liwo ci wyjazdu – zwi kszanie puli do  nanso-
wywanych wyjazdów zorganizowanych oraz bezp atnych form aktywno ci 
czasu wolnego w okresach ferii i wakacji. 
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Relacje interpersonalne doro li-uczniowie oraz relacje rówie nicze w szkole 
Na podstawie przeprowadzonych bada  wskaza  mo na kilka kwes  i istot-

nych dla jako ci relacji interpersonalnych w szkole. Prawie po owa starszych 
uczniów odczuwa stres szkolny, który w cz ci zwi zany by  mo e z jako ci  tych 
relacji. Zwraca uwag  znacz co ograniczone zaufanie uczniów wobec instytu-
cjonalnych doros ych, w tym psychologów i pedagogów szkolnych. W szko ach 
rednich okre lenie „wychowawca” ma charakter w pewnym sensie nominalny 

– z pro b  o pomoc zwróci oby si  do niej/niego jedynie 18% uczniów, jeszcze 
mniejszym zaufaniem uczniów ciesz  si  inni nauczyciele. Równie  psycholodzy 
i pedagodzy szkolni zyskuj  zaufanie jedynie 24% uczniów szkó  podstawowych 
i 7% uczniów szkó  rednich. Pewna cz  uczniów czuje si  niesprawiedliwie 
oceniana. Na podstawie wywiadów z wychowawcami uzyska  mo na stereoty-
powy obraz zagro onych wykluczeniem wiejskich dzieci oraz dzieci z biednych 
rodzin – jako mniej zmotywowanych do aktywno ci, s abiej anga uj cych si , 
z nisk  samoocen . W 2/3 badanych klas s  uczniowie, którzy nie maj  dobrych 
relacji z kolegami, przy czym gorsze relacje stwierdzono w szko ach bran owych. 
Jedna pi ta uczniów szkó  rednich odczuwa w szkole samotno , co dziesi ty 
ucze  nie czuje si  w placówce o wiatowej bezpiecznie. Dzieci padaj  te  o  ar  
przemocy  zycznej i psychicznej ze strony rówie ników, ale same te  s  spraw-
cami tej przemocy (co czwarty ucze ). 

Podkre li  w tym miejscu nale y, e osoby nieletnie i niepe noletnie maj  
prawa obywatelskie (m.in. s  to prawa realizowane w relacjach interperso-
nalnych: do godno ci, szacunku, ochrony przed wszelkimi formami przemocy, 
wyzysku, z ego traktowania). Aby realizowa  wymienione prawa niezb dny 
jest rozwój umiej tno ci wychowawczych kadry nauczycielskiej, rozwój pro-
gramów przeciwdzia aj cych przemocy rówie niczej, praca psychoedukacyjna 
z klasami szkolnymi, wprowadzenie programu mediacji szkolnych. W szko ach 
powinno by  promowane powo ywanie rzeczników praw ucznia. Funkcja ta 
jest bardzo pomocna w rozwi zywaniu ró norodnych problemów. Wsparciem 
we wprowadzaniu tego rozwi zania mog  by  organizacje pozarz dowe, które 
posiadaj  du  wiedz  i do wiadczenia w tym zakresie. Jedn  z nich jest Funda-
cja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Fundacja ta mog aby równie  opracowa  
program rozwoju mediacji szkolnych.

W sposób szczególny powinny by  chronione prawa dzieci powa nie zagro-
onych dyskryminacj  i stygmatyzacj  oraz dzieci znajduj cych si  w sytuacjach 

kryzysowych – np. dzieci niepe nosprawne, dzieci uchod cze i migranci oraz 
uczniowie powracaj cy do Polski z migracji. Powinny zosta  opracowane pro-
cedury oraz dzia ania pozwalaj ce na adaptacj  dzieci i m odzie y, która wraca 
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po d ugim pobycie zagranic  oraz procedury dla dzieci migrantów. Uczniowie ci 
cz sto prze ywaj  ró nego rodzaju problemy emocjonalne, psychiczne i kultu-
rowe, co negatywnie wp ywa na ich relacje, zachowanie i nauk . 

Zachowania ryzykowne i nowe media
Jak wspomniano znacz ce odsetki uczniów u ywaj  alkoholu i nikotyny, 

cz  ankietowanych u ywa tak e innych rodków psychoaktywnych. W opinii 
badanych nauczycieli, najlepszym okresem na dzia ania pro  laktyczne dotycz ce 
u ywania papierosów, alkoholu oraz narkotyków jest pocz tek szko y podstawo-
wej. W tym wieku dzieci z regu y jeszcze nie maj  kontaktów z tymi substancjami. 
W klasie V i VI wkraczaj  w kolejny etap rozwojowy, który charakteryzuje si  podej-
mowaniem eksperymentów w szczególno ci z papierosami i alkoholem. Dzia a-
nia pro  laktyczne pozwol  zminimalizowa  niebezpiecze stwo w tym zakresie – 
powstaje jednak pytanie, czy rekomendacja taka jest adekwatna wobec specy  ki 
wieku uczniów. Problemy z u ywaniem rodków psychoaktywnych pojawiaj  si  
bowiem w okresie adolescencji i prawdopodobnie raczej wtedy powinno rozwi-
ja  si  programy o charakterze psychopro  laktycznym. Z pewno ci  konieczna 
jest edukacja nauczycieli w kierunku diagnozowania problemów i podejmowania 
interwencji „pro-integracyjnej”, a nie wykluczaj cej.

W badaniach – by  mo e po raz pierwszy w Polsce – wykazali my, e 
uczniowie do  cz sto podejmuj  zachowania ryzykowne, takie jak prowadze-
nie pojazdów mechanicznych bez uprawnie  czy jazda z rówie nikiem prowa-
dz cym samochód pod wp ywem alkoholu – konieczne jest tu podj cie dzia a  
zaradczych – zaj  pro  laktycznych i kampanii spo ecznych skierowanych do 
najm odszych.

Badania wykaza y, e uczniowie znacz co d ugie godziny sp dzaj  w Inter-
necie, zw aszcza w weekendy. Wiele czasu po wi caj  te  grom komputero-
wym, przy czym problemowym u ytkowaniem mediów zagro eni s  zw aszcza 
ch opcy. Wysokie s  przy tym udzia y uczniów, z którymi kontakty nawi zuj  
nieznane im osoby oraz uczniów, którzy padli o  ar  cyberprzemocy w postaci 
wykorzystywania bez ich zgody ich zdj . Zwraca uwag , e doro li nie potra-
  zaproponowa  dzieciom i m odzie y alternatywnych form sp dzania czasu 

wolnego. Wydaje si  przy tym, e nauczyciele w niewielkim stopniu s  przygo-
towani do zaj  na temat uzale nienia od mediów i cyberprzemocy, a jednocze-
nie badani wychowawcy wskazywali na niedostosowanie do potrzeb i specy-
 ki uczniów zaj  pro  laktycznych prowadzonych przez cz  instytucji, takich 

jak np. stra  miejska. Zatem nauczyciele i wychowawcy powinni otrzyma  
jasne wska niki pozwalaj ce okre li , kiedy maj  do czynienia z uzale nieniem 
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cyfrowym uczniów. Jednocze nie nale y opracowa  wytyczne dotycz ce 
post powania w sytuacjach wyst pienia tego problemu w szkole. Wycho-
wawcy powinni mie  dost p do materia ów dydaktycznych, tj. scenariuszy 
zaj ,  lmów, materia ów mul  medialnych etc., pozwalaj cych na efektywne 
prowadzenie zaj  pro  laktycznych dotycz cych zachowa  ryzykownych. Mate-
ria y te powinny by  dostosowane pod wzgl dem j zykowym i merytorycznym 
do etapu rozwojowego ich odbiorców. Powinien zosta  opracowany przewod-
nik dla rodziców dotycz cy niebezpiecze stw zwi zanych ze wiatem cyfrowym. 
W jasny i przyst pny sposób powinien przedstawia , m.in. kiedy mamy do czy-
nienia z bezpiecznym korzystaniem z Internetu, jakie sygna y i zachowania ich 
dzieci powinny niepokoi , w jaki sposób zak ada  blokady przed niebezpiecz-
nymi stronami. Podkre lmy, e dobr  praktyk  stosowan  w niektórych szko ach 
jest ca kowity zakaz u ywania telefonów komórkowych na terenie placówki. 
W nag ych przypadkach szko a powinna umo liwia  kontakt z rodzicami. Cz -
ciowe zakazy obejmuj ce jedynie lekcje nie eliminuj  niekorzystnego wp ywu 

u ywania telefonu na relacje rówie nicze. 

Wspieranie uczniów w rozwoju 
Badani uczniowie powszechnie deklaruj , e posiadaj  w asne pasje i zain-

teresowania, jednak znaczna cz , zw aszcza starszych badanych, zaintere-
sowa  tych nie realizuje z racji czasu po wi canego na nauk  oraz obowi zki 
domowe (obci one nimi s  zw aszcza dzieci i m odzie  mieszkaj ca na wsi) oraz 
z powodu sytuacji  nansowej (ponad co pi ty ucze  szko y ponadpodstawowej). 
Zwraca uwag  ograniczenie w dost pie do zaj  j zykowych w ród uczniów 
z ma ych o rodków. 

Uczniowie z de  cytami poznawczymi maj  ograniczone mo liwo ci poko-
nywania ogranicze  i rozwoju swojego potencja u z racji problemów zwi za-
nych z prowadzeniem zaj  wyrównawczych – wydaje si , e forma ich prowa-
dzenia raczej zniech ca ni  zach ca uczniów do korzystania z takiego wsparcia. 
Istotne jest tak e wsparcie w zakresie planowania swojej przysz o ci zawodo-
wej. W szko ach powinien zosta  po o ony wi kszy nacisk na zaj cia wyrów-
nawcze dla uczniów maj cych k opoty w nauce wraz z przeznaczeniem na nie 
dodatkowych rodków na wynagrodzenia dla nauczycieli. By  mo e nale a o 
by przygotowywa  nauczycieli do prowadzenia zaj  wyrównawczych w sposób 
atrakcyjny dla uczniów, w tym uczniów trudnych oraz do przygotowania ich do 
pracy motywacyjnej z nimi.

Nale y rozwija  system doradztwa zawodowego w szko ach zarówno pod-
stawowych, jak i rednich. Doradztwo zawodowe powinno by  powszechne. 
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Uczniowie powinni pozna  swoje predyspozycje i potencja , dzi ki czemu ich 
wybory edukacyjne i zawodowe b d  z nimi zgodne, co zmniejszy zagro enie 
wykluczeniem spo ecznym i zawodowym. 

Partycypacja w yciu spo ecznym
Niewielka cz  uczniów partycypuje w yciu spo ecznym – pracuje 

w samorz dzie szkolnym, nale y do stowarzysze  wieckich i religijnych, przy 
czym uczestnictwo w takich aktywno ciach spada wraz z wiekiem badanych. 
Sytuacja ta le rokuje – zarówno w zwi zku z zagro eniem wykluczeniem party-
cypacyjnym, jak i przysz o ci  spo ecze stwa obywatelskiego w naszym kraju. 
Szko a jako instytucja hierarchiczna oparta na sko nych relacjach mi dzy nauczy-
cielami i uczniami nie sprzyja rozwojowi postaw partycypacyjnych. Partycypacji 
najm odszych cz onków spo ecze stwa nie sprzyjaj  te  kszta towane kulturowo 
warto ci i przekonania w naszym kraju dotycz ce pozycji dziecka w rodzinie 
i w spo ecze stwie. Rekomendowa  powinno si  w tym miejscu przede wszyst-
kim rozwój form demokracji szkolnej, co wymaga jednak dog bnej zmiany 
postaw nauczycieli (a zatem zmiany programów kszta cenia na studiach wy -
szych i sposobów realizacji tych programów, zach cania do uczestnictwa w bez-
p atnych i niskop atnych warsztatach i szkoleniach dotycz cych umiej tno ci 
interpersonalnych, pracy z klas  jako grup  rówie nicz , praw obywatelskich, 
praw ucznia, czy te  wprowadzania demokracji szkolnej). Ponadto pozytywny 
wp yw mog  mie  kampanie spo eczne i medialne dotycz ce zwi kszania par-
tycypacji dzieci na poziomie lokalnym.
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8.3. NARZ DZIA BADAWCZE

WYPE NIA ANKIETER   ID SZKO Y |__|__|__|__| 
FORMULARZ DLA WYCHOWAWCY KLASY – WYPE NIA WYCHOWAWCA
OZNACZENIE KLASY (NP. 6C, 2A)|__|__|   DATA |__|__|.|__|__| 2018

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Niniejszy formularz przeznaczony jest dla wychowawców klas bior cych udzia  w badaniu dotycz cym 
ycia nastolatków z województwa ódzkiego.

G ównym celem badania jest diagnoza zjawiska wykluczenia spo ecznego do wiadczanego przez dzieci i m odzie . 
W ramach badania dokonana zostanie wszechstronna ocena funkcjonowania nastolatków – uczniów szkó  pod-
stawowych oraz rednich mieszkaj cych (kszta c cych si ) na terenie województwa ódzkiego w tym pochodz -
cych ze rodowisk nara onych na wykluczenie spo eczne. 
Rekomendacje opracowane na podstawie niniejszego projektu pozwol  poprawi  istniej ce oraz zapla-
nowa  nowe dzia ania opieku czo-wychowawcze, edukacyjne i pro  laktyczne we wszystkich obszarach 
istotnych z punktu widzenia funkcjonowania dzieci i m odzie y.
Bardzo dzi kujemy za udzia  w badaniu i czas po wi cony na wype nienie formularza!

DANE OGÓLNE I WYNIKI W NAUCE
Ogó em Dziewcz t Ch opców

F1. LICZBA UCZNIÓW:
w tym:

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w tym przyczyny:
a. niepe nosprawno

 

b. szczególne uzdolnienia
c. specy  czne trudno ci w uczeniu si
d. zaburzenia zachowania i emocji
e. ca o ciowe i sprz one zaburzenia
f. choroba przewlek a
g. inne, wpisz jakie? ………………………….
w tym:
g. uczniów maj cych dostosowane wymagania 
edukacyjne
h. uczniów posiadaj cych opini  poradni 
psychologiczno-pedagogicznej
i. uczniów maj cych orzeczenie o potrzebie 
kszta cenia specjalnego
j. uczniów obj tych opiek  kuratora s dowego

Ogó em
W ostatnim 
miesi cu – 
maju 2018

W semestrze 
zimowym 

2017/2018
F2. Frekwencja
F3. Liczba godzin nieusprawiedliwionych

W roku szkolnym 
2016/2017

W semestrze zimowym 
2017/2018:

F4. rednia ocen klasy 

Ogó em Dziewcz t Ch opców
F5. Ile ocen niedostatecznych zosta o 
wystawionych na koniec semestru zimowego 
2017/2018:
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F6. Liczba ocen z zachowania 
(liczba) na koniec semestru 
zimowego 2017/2018:

Wzorowe B.dobre Dobre Poprawne Nieodp. Naganne

Ogó em Dziewcz t Ch opców
F7. Liczba osób, które dotychczas nie uzyska y 
promocji do kolejnej klasy, ogó em od pocz tku 
funkcjonowania klasy:

w roku szkolnym: 2017/2018  
2016/2017 

(dla szkó  podstawowych) 2015/2016
(dla szkó  podstawowych) 2014/2015
(dla szkó  podstawowych) 2013/2014
(dla szkó  podstawowych) 2012/2013

F8. Liczba osób, które dotychczas wzi y udzia  
w konkursach przedmiotowych ogó em:
a. Konkursach szkolnych
b. Konkursach wojewódzkich
c. Konkursach krajowych

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Ogó em Dziewcz t Ch opców

F9. Liczba uczniów korzystaj cych regularnie z pomocy
psychologa szkolnego:
w tym (z powodu):
a. z niepe nosprawno ci
b. z niedostosowania spo ecznego
c. z zagro enia niedostosowaniem spo ecznym
d. ze szczególnych uzdolnie
e. ze specy  cznych trudno ci w uczeniu si
f. z zaburze  komunikacji j zykowej
g. z choroby przewlek ej
h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
i. z niepowodze  edukacyjnych
j. z zaniedba  rodowiskowych zwi zanych z sytuacj  
bytow  ucznia i jego rodziny, sposobem
k. sp dzania czasu wolnego i kontaktami 
rodowiskowymi

Ogó em Dziewcz t Ch opców
F10. Liczba uczniów korzystaj cych regularnie z pomocy 
pedagoga szkolnego:
w tym (z powodu):
a. z niepe nosprawno ci
b. z niedostosowania spo ecznego
c. z zagro enia niedostosowaniem spo ecznym
d. ze szczególnych uzdolnie
e. ze specy  cznych trudno ci w uczeniu si
f. z zaburze  komunikacji j zykowej
g. z choroby przewlek ej
h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
i. z niepowodze  edukacyjnych
j. z zaniedba  rodowiskowych zwi zanych z sytuacj  
bytow  ucznia i jego rodziny, sposobem
k. sp dzania czasu wolnego i kontaktami 
rodowiskowymi

Ogó em Dziewcz t Ch opców
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F11. Liczba uczniów korzystaj cych regularnie z pomocy 
poradni psychologiczno-pedagogicznej:
w tym (z powodu):
a. z niepe nosprawno ci
b. z niedostosowania spo ecznego
c. z zagro enia niedostosowaniem spo ecznym
d. ze szczególnych uzdolnie
e. ze specy  cznych trudno ci w uczeniu si
f. z zaburze  komunikacji j zykowej
g. z choroby przewlek ej
h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
i. z niepowodze  edukacyjnych
j. z zaniedba  rodowiskowych zwi zanych z sytuacj  
bytow  ucznia i jego rodziny, sposobem
k. sp dzania czasu wolnego i kontaktami 
rodowiskowymi

l. z trudno ci adaptacyjnych zwi zanych z ró nicami 
kulturowymi, ze zmian  rodowiska edukacyjnego
w tym z placówek wsparcia dziennego:
Z jakich przyczyn?................................................................. .

WYJ CIA I WYCIECZKI

 (zaznacz)

Rok szkolny 
w którym 

zaj cia mia y 
miejsce

Wymiar godzin,
W jakim zaj cia 
by y przepro-

wadzone
F12. Czy w klasie (lub szkole, je li klasa bra a udzia ) 
organizowane by y lekcje/zaj cia pro  laktyczne 
dotycz ce u ywania rodków psychoaktywnych 
(alkoholu, narkotyków, dopalaczy) lub/i uzale nie  
behawioralnych (od komputera, Internetu, komórki)?

Tak | Nie

a. alkoholu Tak | Nie
b. u ywania narkotyków Tak | Nie
c. innych u ywek Tak | Nie
d. zagro e  zwi zanych z korzystaniem z sieci Tak | Nie
e. zagro e  zwi zanych z uzale nieniem cyfrowym Tak | Nie

F13. Czy uczniowie w bie cym roku szkolnym 
brali udzia  w wycieczkach szkolnych Tak | Nie

Prosz  wpisa , w ilu wycieczkach brali udzia ? |__|__|

Opis wycieczek

Jaki by  koszt na 
jednego ucznia 
poszczególnych 

wycieczek?

Czy szko a do  nansowywa a 
wycieczk ? (zaznacz)

dla wszystkich 
uczniów

dla wybranych 
uczniów

a. Bia e szko y Tak | Nie Tak | Nie
b. Zielone szko y Tak | Nie Tak | Nie
c. Inna wycieczka 1 Tak | Nie Tak | Nie
d. Inna wycieczka 2 Tak | Nie Tak | Nie
e. Inna wycieczka 3 Tak | Nie Tak | Nie
f. Inna wycieczka 4 Tak | Nie Tak | Nie
g. Inna wycieczka 5 Tak | Nie Tak | Nie
h. Inna wycieczka 6 Tak | Nie Tak | Nie
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Czy uczniowie w bie cym roku 
szkolnym brali udzia  w:

Ile ich 
by o?

Ilu uczniów wzi o udzia  
w ostatnim takim wyj-
ciu (je li wycieczka jest 

planowana, ilu uczniów 
zadeklarowa o wyjazd?)

Jaki by  
koszt na 
jednego 
ucznia?

Czy szko a 
do  nansowywa a 

wycieczk ? (zaznacz)
dla 

wszystkich 
uczniów

dla 
wybranych 

uczniów
F14. Wyj cie do kina/teatru Tak | Nie Tak | Nie
F15. Zaj cia wyrównawcze Tak | Nie Tak | Nie

DOFINANSOWANIE
Ogó em Dziewcz t Ch opców

F16. Czy uczniowie klasy korzystaj  z mo liwo ci do  nansowania:
a. zasi ek rodzinny
b. zasi ek szkolny
c. stypendium szkolne
d. wyprawka szkolna
e. do  nansowanie posi ków

F17. Czy szko a dysponuje w asnymi funduszami na 
do  nansowanie uczniów: Tak | Nie

 Je li tak, sk d pochodz  te fundusze? 
 Prosz  opisa .

Ogó em Dziewcz t Ch opców
F18. Czy uczniowie korzystaj  z mo liwo ci do  nansowania 
przez szko ?

W jakiej formie udzielane jest do  nansowanie uczniów 
przez szko ? Prosz  opisa . 

RODZICE
F19. Ilu rodziców by o na ostatnim zebraniu? |__|__|
F20. Ilu rodziców uczestniczy o w ostatnich konsultacjach indywidualnych 
w bie cym roku szkolnym 2017/2018? |__|__|

F21. Ile razy w roku odbywaj  si  konsultacje indywidualne? |__|__|
F22. Kto uczestniczy w konsultacjach indywidualnych (czy rodzice s  zapraszani 
czy te  samodzielnie decyduj  o uczestnictwie)? 
Prosz  opisa .
F23. Ile wynosi op ata za komitet rodzicielski? |__|__|__|__|
F24. Ilu rodziców wp aci o pieni dze na komitet rodzicielski w bie cym roku 
szkolnym? |__|__|

PYTANIA DODATKOWE
P1. Do kogo spo ród pracowników szko y zwraca si  Pan(i) w pierwszej kolejno ci, w przypadku 

problemów wychowawczych w klasie?
1. Dyrektor
2. Psycholog
3. Pedagog 
4. Inny nauczyciel

P2. Prosz  zaznaczy  swoj  p e
1. Kobieta
2. M czyzna

P3. Prosz  wpisa  swój rok urodzenia  |__|__|__|__|

P4. Ile lat pracuje Pan(i) jako nauczyciel? |__|__|

P5. Prosz  zaznaczy  typ placówki w której jest Pan(i) wychowawc :
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1. szko a podstawowa
2. liceum ogólnokszta c ce
3. liceum pro  lowane
4. technikum
5. bran owa szko a I stopnia

Pytanie do nauczycieli klas VI:
P6. Czy kiedykolwiek korzysta (a) Pan(i) z programu „Szkolne superwizje” w ramach programu pro-

wadzonego przez Stowarzyszenie MONAR?
1. Tak
2. Nie, poniewa  nie mia e(a)m takiej potrzeby
3. Nie, poniewa  nie mia e(a)m takiej mo liwo ci

Pytanie do nauczycieli II klas szkó  ponadpodstawowych:
P7. W jakich zaj ciach uczestniczyli uczniowie/rodzice badanej klasy? 
1. z zakresu doradztwa/poradnictwa zawodowego
2. z zakresu przeciwdzia ania przemocy rówie niczej
3. z zakresu edukacji seksualnej
4. w zaj ciach specjalistycznych dla rodziców (np. prelekcje, warsztaty)
5. w innych, jakich? ………………………………………………………………………….
6. w adnych 

ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓ  PODSTAWOWYCH

Badanie na temat ycia nastolatków z województwa ódzkiego

Droga Uczennico/Drogi Uczniu,
klasa, do której chodzisz, bierze udzia  w badaniu dotycz cym ycia nastolatków z województwa 
ódzkiego. Uzyskane informacje b d  mia y du e znaczenie, bo pozwol  zaplanowa  dzia ania 

w obszarach istotnych z punktu widzenia Twojego i Twoich rówie ników.
W ankiecie znajdziesz pytania dotycz ce:
• sposobów sp dzania przez Ciebie czasu wolnego,
• korzystania z Internetu,
• Twojej szko y, nauki,
• Ciebie i Twojego domu, 
• Twojego zdrowia.

Prosimy o szczere odpowiedzi. W ankiecie nie podajesz imienia ani nazwiska, nie musisz si  wi c 
obawia , e na podstawie jej wyników kto  Ci  rozpozna. Udzielone przez Ciebie odpowiedzi 
zostan  wykorzystane jedynie do przygotowania zbiorczych analiz i zestawie .

Jak wype ni  ankiet ?
1. Swoje odpowiedzi zaznaczaj, zakre laj c „X” (krzy ykiem) cyfr  przy odpowiedzi lub odpowiedni 

kwadracik.
2. Je li si  pomylisz, otocz kó kiem z  odpowied  i zaznacz krzy ykiem w a ciw .
3. W niektórych pytaniach po odpowiedziach pojawia si  strza ka i oznaczenie pytania, do którego 

nale y przej  po udzieleniu tej odpowiedzi, np. Tak  C10 (trzeba przej  do pytania C10).
4. Je eli czego  nie rozumiesz lub nie jeste  pewna/pewien, jak odpowiedzie  na pytanie, popro  o 

pomoc osob  prowadz c  badanie lub nauczyciela obecnego w klasie.
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INFORMACJE O TOBIE

M1. P e :
1. Ch opak
2. Dziewczyna

M2. Napisz, w którym roku si  urodzi e /a  …………………………………….

M3. Mieszkasz:
1. na wsi
2. w mie cie

CZAS WOLNY

C1. Jak cz sto w ci gu ostatniego roku, w wolnym czasie….? W ka dym wierszu zaznacz jedn  
odpowied .
Pytanie dotyczy Twojego czasu wolnego, wi c nie bierz pod uwag  tego, co robi e  wspólnie z klas  
na przyk ad w ramach zaj .

Ani razu Raz Kilka razy 10 razy lub 
wi cej

1. przeczyta e /a  ksi k  dla przyjemno ci 
2. by e /a  w kinie 
3. korzysta e /a  z biblioteki innej ni  szkolna
4. by e /a  w teatrze 
5. by e /a  w muzeum, galerii, na wystawie
6. by e /a  na koncercie, fes  walu
7. uczestniczy e /a  w wydarzeniu sportowym jako 

widz
8. uczestniczy e /a  w uroczysto ciach/imprezach 

rodzinnych
9. uczestniczy e /a  w urodzinach/imprezach 

organizowanych przez kolegów i kole anki
10. bra e /a  udzia  w innym 

wa nym dla ciebie wydarzeniu 
(jakim?)……………………………………………………

C2. Ile przeci tnie godzin w ci gu dnia (w dzie  nauki szkolnej i w weekendy) wykonujesz 
wymienione czynno ci? Wpisz odpowiedni  liczb  godzin zarówno w kolumnie „w dzie  nauki 
szkolnej, jak i „w weekend”. Je li w ogóle nie robisz czego  – wpisz „0” (zero).

w dzie  nauki szkolnej 
- liczba godzin

w weekend 
– liczba godzin

1. odrabiasz lekcje i uczysz si  (poza szko ) |__|__| |__|__|
2. realizujesz swoje hobby/zainteresowania |__|__| |__|__|
3. czytasz ksi ki dla przyjemno ci |__|__| |__|__|
4. ogl dasz  lmy i seriale |__|__| |__|__|
5. nudzisz si |__|__| |__|__|
6. sp dzasz czas w sposób, na jaki masz ochot |__|__| |__|__|
7. kontaktujesz si  za po rednictwem Internetu i telefonu 
z kole ankami/kolegami |__|__| |__|__|
8. sp dzasz w centrum handlowym |__|__| |__|__|
C3. Czy masz obowi zki domowe?
1. Nie  C5
2. Tak, mam ustalone czynno ci, które wykonuj  regularnie (np. zmywanie, wynoszenie mieci, 

pomoc w gospodarstwie rolnym) � C4
3. Tak, ale wykonuj  prace domowe, tylko wtedy, gdy wymagaj  tego ode mnie rodzice C4
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C4. Ile godzin dziennie (wpisz oko o, dla jednego dnia) zajmuj  Ci obowi zki domowe:
1. W dni nauki szkolnej |__|__| godzin
2. W weekendy |__|__| godzin

C5. Ile raz w ci gu ostatniego roku:

Ani razu Raz Dwa razy Wi cej ni  2 
razy

1. Wyjecha e /a  na wyjazd wakacyjny (zim /latem) 
z rodzin  w Polsce
2. Wyjecha e /a  na wyjazd wakacyjny (zim /latem) 
z rodzin  za granic
3. By e /a  na obozie lub koloniach (zim /latem, 
w kraju/za granic )
4. Wyjecha e /a  z rodzin  na weekend (poza miejsce 
zamieszkania), eby zobaczy  ciekawe miejsca

C6. Czy regularnie bierzesz udzia  w zaj ciach organizowanych przez:

Tak Tak, od czasu 
do czasu Nie

1. harcerstwo
2. klub sportowy/ o rodek sportu
3. Ochotnicz  Stra  Po arn
4. par   polityczn
5. wietlic  rodowiskow  (po szkole)
6. dom kultury/klub osiedlowy
7. grup  religijn , para  , ko ció  (np. jako ministrant, cz onek scholi; 
nie chodzi o uczestnictwo we mszy)
8. szko  muzyczn /ognisko muzyczne
9. zespó  taneczny, muzyczny, chór
10. inne, jakie?......................................................................................
C7. Czy masz jakie  zainteresowania?
1. Tak 
2. Nie

C8. Czy masz mo liwo ci rozwijania Swoich zainteresowa ?
1. Tak � C10
2. Nie � C9

C9. Je li nie, wska  dlaczego? (mo esz zaznaczy  wi cej ni  jedn  odpowied )
1. W mojej okolicy nie ma odpowiedniego miejsca 
2. Nie mam czasu
3. Ze wzgl du na stan zdrowia 
4. Nie mam jak dojecha
5. W naszym domu brakuje na to pieni dzy
6. Inne, jakie………………………………………………………………………………………………………………………………..

C10. Ile czasu dziennie (policz mniej wi cej dla jednego dnia) sp dzasz w Internecie? Nie bierz pod 
uwag  grania w gry online - o gry b dzie kolejne pytanie. 

1. W weekendy |__|__| godzin
2. W dzie  nauki szkolnej |__|__| godzin

C11. Je li chodzi o korzystanie z Internetu, czy zdarza si , e… Nie bierz pod uwag  gier online.
1- 

Nigdy
2 

-Rzadko
3-Czasami 4- Cz sto 5-Bardzo 

cz sto
1. je li jeste  zmuszony/a sko czy  korzystanie 
z Internetu jeste  zdenerwowany/a
2. korzysta e / a  z Internetu d u ej ni  
pierwotnie zamierza e / a
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3. ok amujesz cz onków rodziny, nauczyciela, 
czy inne osoby aby ukry , jak bardzo jeste  
zaj ty/a Internetem
4. robi c co  innego np. odrabiaj c lekcje, 
jedz c posi ek, nie mo esz si  ju  doczeka  
kiedy zaczniesz korzysta  z Internetu
5. korzystanie z Internetu jest dla ciebie 
sposobem na popraw  humoru 
C12. Ile czasu dziennie (policz mniej wi cej dla jednego dnia) grasz w gry (na komputerze, telefonie, 

konsoli, tablecie, tak e te online)? 
1. W weekendy |__|__| godzin dziennie
2. W dzie  nauki szkolnej |__|__| godzin dziennie

C13. Je li chodzi o gry (na komputerze, telefonie, konsoli, tablecie, tak e te online), czy zdarza si , 
e…

1- 
Nigdy

2 
-Rzadko

3-Czasami 4- Cz sto 5-Bardzo 
cz sto

1. je li jeste  zmuszony/a sko czy  gr  jeste  
zdenerwowany/a
2. grasz d u ej ni  pierwotnie zamierza e / a
3. ok amujesz cz onków rodziny, nauczyciela, 
czy inne osoby aby ukry , jak bardzo jeste  
zaj ty/a grami komputerowymi
4. robi c co  innego np. odrabiaj c lekcje, 
jedz c posi ek, nie mo esz si  ju  doczeka  
kiedy zaczniesz gra  na komputerze
5. gry komputerowe s  dla Ciebie sposobem 
na popraw  humoru
C14. Jak cz sto zdarzy o si , e kto …

1-
Nigdy

2 
-Rzadko

3-Czasami 4- Cz sto 5-Bardzo 
cz sto

1. wysy a  ci wiadomo ci na czacie, robi  wpisy 
np. na Facebooku, snapchacie, innych forach, 
wysy a  smsy lub e-maile sprawiaj ce Ci 
przykro , denerwuj ce Ci
2. umie ci  w Internecie bez Twojej zgody 
zdj cia, których nie chcia by /chcia aby , eby 
kto  ogl da
3. kontaktowa  si  z Tob  kto , kogo nie znasz:. 
wysy a /a Ci wiadomo ci na czacie, robi /a wpisy 
np. na Facebooku, wysy a /a smsy lub e-maile

SZKO A/NAUKA

N1. Wpisz redni  ocen z poprzedniego semestru |__|,|__|

N2. Czy lubisz chodzi  do szko y? 
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Czasem tak, czasem nie
4. Raczej nie
5. Zdecydowanie nie

N3. Czy zdarzy o si  kiedykolwiek, e zmienia e /a  szko ?
1. Tak  z jakiego powodu?.............................................................................................................
2. Nie
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N4. Czy zdarzy o si  kiedy , e powtarza a/e  klas ?
1. Tak, wi cej ni  raz
2. Tak, raz
3. Nie 

N5. Czy uwa asz, e oceny, które dostajesz s  sprawiedliwe? 
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Czasem tak, czasem nie
4. Raczej nie
5. Zdecydowanie nie

N6. Czy w tym semestrze by e /a  na wagarach (opu ci e  ca y dzie  lekcji)?
1. Nigdy
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

N7. Czy w tym semestrze opuszcza e /a  pojedyncze lekcje (bez wiedzy rodziców/opiekunów)?
1. Nigdy
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

N8. Poni ej znajduj  si  stwierdzenia dotycz ce Ciebie, Twojej szko y, nauczycieli, kole anek 
i  kolegów. Zaznacz w odpowiednich kratkach, w jakim stopniu si  z nimi zgadzasz b d  nie 
zgadzasz.

Stwierdzenie
1- Zde-

cydowa-
nie nie

 2- 

Raczej 
nie

3- 

Ani tak, 
ani nie 

4- 

Raczej 
tak 

5- Zde-
cydow-
anie tak

1. Mam wielu kolegów/wiele kole anek 
w szkole

2. Nauczyciele nastawieni s  do mnie 
przyja nie

3. Koledzy/kole anki z klasy akceptuj  mnie 
takim, jakim jestem

4. Koledzy/kole anki z klasy dokuczaj  mi
5. W szkole czuj  si  samotna/y 
6. Nie jestem lubiana/y przez nauczycieli
7. Boj  si  chodzi  do szko y
8. W szkole czuj  si  bezpiecznie
9. Ch tnie chodz  do szko y
10. Moja klasa jest zgrana
11. Cz sto w szkole odczuwam stres
N9. Czy w tym roku szkolnym …..?

tak
nie, bo nie 
chcia am/
chcia em

nie, bo nie 
mog am/
mog em

w szkole nie 
ma takiej 

mo liwo ci

nie, bo 
nikt mi nie 

zaproponowa
1. uczestniczy e /a  w kó ku 

zainteresowa /przedmiotowym
2. uczestniczy e /a  w zaj ciach 

sportowych organizowanych 
przez szko  po lekcjach

3. uczestniczy e /a  w zaj ciach 
artystycznych (muzycznych, 
plastycznych) organizowanych 
przez szko  po lekcjach
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4. uczestniczy e /a  w wycieczce 
szkolnej (je li w tym roku 
szkolnym nie by o wycieczki, to 
czy w poprzednim roku szkolnym 
bra a /bra e  udzia )

5. uczestniczy e /a  w wyj ciu do 
kina/teatru

6. uczestniczy e /a  w zaj ciach 
wyrównawczych

7. wyst powa e /a  na akademiach/
przedstawieniach

8. korzysta e /a  z korepetycji po 
szkole

9. korzysta e /a  z dodatkowych 
lekcji j zyka obcego po szkole

10. bra e /a  udzia  w konkursie 
przedmiotowym

11. dzia a e /a  w samorz dzie 
szkolnym

12. bra e /a  udzia  w indywidualnym 
spotkaniu z pedagogiem szkolnym

13. bra e /a  udzia  w indywidualnym 
spotkaniu z psychologiem 
w szkole

N10. Jaki jest twój wymarzony zawód, w którym chcia by  pracowa  w przysz o ci?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RELACJE Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI i RÓWIE NIKAMI
R1. Poni ej znajduj  si  stwierdzenia dotycz ce Twojej rodziny i domu lub miejsca, w którym miesz-
kasz na sta e i opiekunów . Przeczytaj je i w ka dym wierszu zaznacz odpowied  (je li nie mieszkasz 
z mam  i tat , stwierdzenia odno  do osób, które si  Tob  opiekuj , np. opiekunów, wychowaw-
ców, dziadków, cioci, wujka).

Stwierdzenie
1-Zdecy-
dowanie 

nie

2-
Raczej 

nie

3- 
Ani tak, 
ani nie

4- 
Raczej 

tak

5- Zdecy-
dowanie 

tak

6- 
Nie 

dotyczy
1. Lubi  by  w domu
2.Rodzice/ opiekunowie/ wychowawcy 

traktuj  mnie sprawiedliwie
3. W naszej rodzinie mamy czas dla 

siebie nawzajem
4. Lubi  sp dza  czas z Mam /opie-

kunk
5. Lubi  sp dza  czas z Tat /opiekunem
6. Rodzice/ opiekunowie/ wychowaw-

cy zbyt du o ode mnie wymagaj  
7. W domu czuj  si  bezpiecznie
8. Kiedy potrzebuj , mog  poprosi  

rodziców/ opiekunów/ wychowaw-
ców o pomoc

9. Mog  otwarcie porozmawia  z rodzi-
cami/ opiekunami/ wychowawcami 
o moich problemach

10. W mojej rodzinie jest wa ne, aby 
ka dy wyrazi  swoje zdanie

11. W mojej rodzinie du o ze sob  
rozmawiamy



202 Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

Stwierdzenie
1-Zdecy-
dowanie 

nie

2-
Raczej 

nie

3- 
Ani tak, 
ani nie

4- 
Raczej 

tak

5- Zdecy-
dowanie 

tak

6- 
Nie 

dotyczy
12. Lubi  sp dza  czas z rodze stwem
R2. Poni ej znajduj  si  stwierdzenia dotycz ce Twoich kolegów/kole anek. Przeczytaj je 
i w ka dym wierszu zaznacz odpowied .

Stwierdzenie
1-Zdecy-
dowanie 

nie

2-
Raczej 

nie

3- 
Ani tak, 
ani nie 

4-
Raczej 

tak 

5-Zdecy-
dowanie 

tak
1. Lubi  sp dza  czas z kolegami /kole ankami 

po szkole
2. Moi koledzy/kole anki staraj  si  mi poma-

ga , kiedy tego potrzebuj
3. Mog  liczy  na moich kolegów/ moje kole-

anki, kiedy co  idzie nie tak
4. Mam prawdziwego przyjaciela/prawdziwych 

przyjació
5. Koledzy/kole anki lubi  mnie /akceptuj  

mnie takim, jakim jestem
6. Chcia bym mie  wi cej kolegów/kole anek
7. Cz sto k óc  si  

z kolegami/kole ankami
R3. Czy gdyby  mia /a powa ny problem, mia by /mia aby  z kim o tym porozmawia ? 
1. Tak  R4
2. Nie  Z1 ZDROWIE

R4. Zaznacz wszystkie osoby, do których zwróci by /zwróci aby  si , gdyby  mia /a powa ny 
problem:

1. Mama/Tata
2. Brat/siostra
3. Babcia/dziadek
4. Inna osoba z rodziny
5. Opiekun/opiekunka
6. Przyjaciel/przyjació ka
7. Ch opak/dziewczyna
8. Wychowawca
9. Nauczyciel (inny ni  wychowawca)
10. Pedagog/psycholog w szkole
11. Trener
12. Inna osoba, wypisz wszystkie osoby, niewymienione wcze niej, które przychodz  Ci do g owy 

(nie pisz imienia, spróbuj okre li  kim jest ta osoba, np. s siadka, ksi dz, itp.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZDROWIE

Z1. Jak oceniasz swoje zdrowie? Moje zdrowie jest:
1. Bardzo dobre 
2. Dobre
3. rednie
4. Z e
5. Bardzo z e

Z2. Czy, bior c pod uwag  Twoje zdrowie, mo esz robi  podobne rzeczy, jak Twoi rówie nicy (np. 
uprawia  taki sport jaki chcesz, wyje d a  na wakacje, wycieczki szkolne)?
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1. Tak
2. Nie

Z3. Czy by a /by e  w tym roku szkolnym u dentysty (poza szko )?
1. Tak 
2. Nie

Z4. Czy chorujesz na sta e na jak  chorob  (np. alergi , astm , cukrzyc , chorob  serca)?
1. Tak  jak  ………………………………………………………………………………………. _____________
2. Nie

Z5. Poni ej znajduje si  lista ró nych dolegliwo ci i chorób. Zaznacz, jak cz sto mia a/e  z nimi 
problem w ci gu ostatniego roku.

A. Dolegliwo ci Prawie 
codziennie

Cz ciej 
ni  raz 

w tygodniu

Prawie 
w ka dym 
tygodniu

Prawie 
w ka dym 
miesi cu

Rzadko lub 
nigdy

1. ból brzucha
2. ból pleców
3. problemy z zasypianiem
4. ból g owy
5. problemy ze skór  
6. brak energii

B. Choroby Ani razu 1 raz w roku 2 razy w roku 3 razy w roku 
lub cz ciej

1. przezi bienie, grypa
2. zapalenie oskrzeli, p uc
3. angina
Z6. Napisz, ile masz wzrostu (w centymetrach): |__|__|__| cm

Z7. Napisz, ile wa ysz: |__|__| kg

Z8. Niektórzy uczniowie przychodz  rano do szko y bez niadania, poniewa  w domu brakuje 
jedzenia. Jak cz sto Tobie si  to zdarza?

1. Bardzo cz sto
2. Cz sto
3. Od czasu do czasu
4. Rzadko
5. Nigdy

Z9. Jak cz sto zjadasz lub pijesz….?
Rzadziej ni  

raz w tyg. lub 
w ogóle nie jem

Raz 
w tygodniu

Kilka razy 
w tygodniu, ale 
nie codziennie

Raz 
dziennie

Cz ciej 
ni  raz 

dziennie
1. owoce
2. warzywa
3. s odycze
4. chipsy, s one przek ski
5. coca-col  lub inne 
s odkie napoje
6. napoje energetyzuj ce
7. niadanie
8. ciep y posi ek (obiad, 
obiadokolacj )
Z10. Czy obecnie stosujesz jak  diet ?
1. Tak  Z11
2. Nie  Z12
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Z11. Je li w pytaniu Z10 zaznaczy e /a  „tak”, napisz dlaczego stosujesz diet ?
1. Poniewa  chc  schudn
2. Poniewa  chc  przyty
3. Ze wzgl dów zdrowotnych
4. Inni to robi , to jest modne

Z12. Napisz, o której godzinie:
A. po o y e /a  si  wczoraj spa
B. dzi  wsta e /a
C. zazwyczaj k adziesz si  spa  w dni powszednie, kiedy chodzisz do szko y
D. zazwyczaj wstajesz w dni powszednie, kiedy chodzisz do szko y
Z13. Czy kiedykolwiek pi e /a  alkohol? 
1. Tak  Z14
2. Nie  Z16

Z14. Ile lat mia e /a , kiedy pierwszy raz pi e  alkohol? |__|__|

Z15. Jak cz sto w tym semestrze pi e /a  alkohol:
1. W ogóle nie pi em/am
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

Z16. Czy kiedykolwiek pali e /a  papierosy?
1. Tak  Z17
2. Nie  Z19

Z17. Ile mia e /a  lat, kiedy pierwszy raz pali e /a  papierosy? |__|__|

Z18. Jak cz sto w tym semestrze pali e /a  papierosy:
1. W ogóle nie pali em/am
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

Z19. Czy kiedykolwiek pali e /a  marihuan /haszysz?
1. Tak  Z20
2. Nie  Z22

Z20. Ile mia e /a  lat, kiedy pierwszy raz pali e /a  marihuan /haszysz? |__|__|

Z21. Jak cz sto w tym semestrze pali e /a  marihuan /haszysz?
1. W ogóle nie pali em/am
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

Z22. Czy kiedykolwiek u ywa e /a  dopalaczy?
1. Tak  Z23
2. Nie  Z25

Z23. Ile mia e /a  lat, kiedy pierwszy raz u ywa e /a  dopalaczy? |__|__|

Z24. Jak cz sto w tym semestrze u ywa e /a  dopalaczy?
1. W ogóle nie u ywa em/am
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy
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Z25. Czy kiedykolwiek u ywa e /a  innych narkotyków?
1. Tak  Z26
2. Nie  Z31

Z26. Ile mia e /a  lat, kiedy pierwszy raz u ywa e  innych narkotyków? |__|__|

Z27. Jak cz sto w tym semestrze u ywa e /a  innych narkotyków?
1. W ogóle nie u ywa em/am
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

Z31. Czy kiedykolwiek/ w tym semestrze…. W ka dym wierszu zaznacz jedn  odpowied .
Tak Nie 

1. czy kiedykolwiek zosta e /a  pobity/a?
2. czy w tym semestrze zosta e /a  pobity/a?
3. czy kiedykolwiek kogo  pobi e /a ?
4. czy w tym semestrze kogo  pobi e /a ?
Z32. Czy kiedykolwiek… W ka dym wierszu zaznacz jedn  odpowied .

Tak Nie 
1. prowadzi e /a  samochód/motocykl bez uprawnie ?
2. jecha e /a  autem, które prowadzi /a rówie nik/czka pod 

wp ywem alkoholu/narkotyków?
3. jecha e /a  autem, w którym by o wi cej osób ni  powinno?
4. jad c samochodem z rówie nikami czu e /a , e to jest 

niebezpieczne (np. ze wzgl du na zachowanie kierowcy jak 
i pasa erów)?

Z33. Ile razy w tygodniu, poza zaj ciami WF, wiczysz/trenujesz/uprawiasz sport?
1. Nie wicz  wcale lub rzadziej ni  raz w tygodniu
2. Raz w tygodniu
3. 2-3 razy w tygodniu
4. 4 razy w tygodniu lub wi cej

POSTRZEGANIE SIEBIE

J1. Poni ej znajduj  si  stwierdzenia dotycz ce Ciebie – Twojego wygl du, samopoczucia, samo-
oceny. Zaznacz w ka dym wierszu, w jakim stopniu zgadzasz si  z nimi b d  nie zgadzasz.

1-Zdecydo- 
wanie tak

2-
Raczej 

tak

3- 
Ani tak, 
ani nie

4- Raczej 
nie

5-Zdecydo-
wanie nie

1. Podoba mi si  to, jak wygl dam
2. Sprawiam k opoty w szkole
3. S  rzeczy, w których jestem 

wietny/a (np. w sporcie, piewaniu, 
malowaniu, nauce….)

4. Jestem z siebie zadowolony/a
5. Jest wiele sytuacji, w których jestem 

dumny/a z siebie
6. Jest wiele sytuacji, z którymi nie 

mog  sobie poradzi
7. Cz sto odnosz  sukcesy 
8. Sprawiam k opoty w domu
9. Jestem szcz liwy/a
10. Jestem lubiany/a przez rówie ników 
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11. Cz sto my l , e chcia bym/
chcia abym wygl da  inaczej

12. Cz sto martwi  si  o to, jak 
wygl dam

13. Czuj  si  gorszy/a od innych 
J2. Jak cz sto w ci gu ostatniego tygodnia:

1-
Nigdy

2-
Rzadko

3-
Czasami

4-
Cz sto

5-Bardzo 
cz sto

1. By o Ci smutno
2. Czu e /a  si  samotny/a
3. Chcia o Ci si  p aka
4. By e /a  zdenerwowany/a
5. Odczuwa e /a  bardzo siln  z o
6. Ba e /a  si  czego /kogo
7. Czu e /a  rado
8. Mia e /a  dobry humor
9. Mia e /a  z y humor
10. Czu e /a  si  wyluzowany/a, odpr ony/a
J3. Poni ej jest rysunek drabiny, na górze jest cyfra 10, która oznacza ycie, które wydaje Ci si  
najlepsze :-)), na dole jest cyfra 1, która oznacza ycie, które wydaje Ci si  najgorsze :-((. Pomy l 
teraz, jak okre li aby /okre li by  swoje obecne ycie, w którym miejscu na drabinie Ty by  sta-
n a/stan . Zaznacz cyfr , która znajduje si  w tym miejscu.
10  ycie z którego ca kowicie jestem zadowolony/zadowolona
 9
8
7
6
5
4
3
2
1 ycie z którego ca kowicie nie jestem zadowolony/zadowolona

NAJBLI SZE OTOCZENIE

D1. Zaznacz, gdzie mieszkasz:
1. W domu rodzinnym  D2
2. W placówce opieku czo-wychowawczej (np. dom dziecka; o rodek szkolno-wychowawczy)  D3 
3. W rodzinie zast pczej  D3
4. W rodzinnym domu dziecka  D3
5. Inna odpowied , gdzie……………………………………………………………………………………………  D3

D2. Je li w pytaniu D1 wskaza e /a  „dom rodzinny” odpowiedz prosz  na pytania dotycz ce 
domu. Zaznacz, kto jeszcze mieszka z Tob  w tym domu. 
Mo esz zaznaczy  wi cej ni  jedn  odpowied .
 A. Doro li:
1. Mama
2. Tata
3. Macocha (lub partnerka taty)
4. Ojczym (lub partner mamy)
5. Babcia
6. Dziadek
7. Inne osoby, wpisz jakie (np. ciocia, wujek, znajomy rodziców) ………………………………………………

B. Dzieci:
Napisz, ilu braci i ile sióstr mieszka z Tob  (razem z przyrodnim lub przybranym rodze stwem). 
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Napisz liczb  lub wstaw 0 (zero), gdy nie mieszkasz z rodze stwem. Prosimy, eby  nie wlicza  siebie.
1. Ilu braci mieszka z Tob ? |__|__|
2. Ile sióstr mieszka z Tob ? |__|__|

D3. Poni ej pojawi  si  pytania dotycz ce sytuacji zawodowej Twoich rodziców lub opiekunów 
(osób które zajmuj  si  Tob  je li nie masz rodziców, mog  to by  np. dziadkowie lub przybrani 
rodzice).

A. Czy Twój Tata (opiekun) pracuje?
1. Tak  je li tak, napisz prosz , gdzie pracuje i co robi (np. jest piel gniarzem, sprzedawc , urz dni-

kiem, rolnikiem)…………………………………………………………………………………………………..
2. Nie 
3. Nie wiem
4. Nie mam Taty

B. Je li NIE, dlaczego Twój Tata nie pracuje? Wska  jeden – najwa niejszy powód.
1. Jest chory
2. Jest na emeryturze
3. Szuka pracy
4. Opiekuje si  m odszym dzieckiem/dzie mi lub zajmuje si  domem
5. Nie wiem
6. Inna sytuacja (np. zajmuje si  chorym dziadkiem) ……………………………………………………….

C. Czy Twoja Mama (opiekunka) pracuje?
1. Tak  je li tak, napisz prosz , gdzie pracuje i co robi (np. jest piel gniark , sprzedawczyni , urz d-

niczk , rolniczk )
2. Nie
3. Nie wiem
4. Nie mam Mamy

D. Je li NIE, dlaczego Twoja mama nie pracuje? Wska  jeden – najwa niejszy powód.
1. Jest chora
2. Jest na emeryturze
3. Szuka pracy
4. Jest na urlopie macierzy skim, wychowawczym lub zajmuje si  domem
5. Nie wiem
6. Inna sytuacja (np. zajmuje si  chorym dziadkiem) …………..

D4. Jakie wykszta cenie maj  Twoi rodzice lub opiekunowie (jak  szko  sko czyli)? 
A. Mama (opiekunka) B. Tata (opiekun)

1. Wy sze (sko czy a studia) 1. Wy sze (sko czy  studia)
2. rednie (sko czy a liceum lub technikum) 2. rednie (sko czy a liceum lub technikum)
3. Zawodowe (sko czy a szko  zawodow ) 3. Zawodowe (sko czy  szko  zawodow )
4. Podstawowe 4. Podstawowe
5. Nie mieszkam z Mam  ani inn  opiekunk 5. Nie mieszkam z Tat  ani innym opiekunem
6. Nie wiem 6. Nie wiem

MIEJSCE ZAMIESZKANIA I SYTUACJA RODZINY
O1. Czy w okolicy Twojego domu, na Twoim osiedlu...?

Tak Nie
1. s  zaniedbane domy lub inne budynki
2. le y du o mieci, odpadków na podwórkach/ulicach
3. chodniki, ulice s  zniszczone
4. jest trawnik, plac zabaw (miejsce, gdzie mo esz posiedzie , sp dzi  czas 

z rówie nikami)
5. ludzie s  przyja ni
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6. jest tak g o no, e ha as jest nawet w domu/mieszkaniu
7. masz du o kolegów i kole anek
8. czujesz si  bezpiecznie sp dzaj c czas na dworze
9. jest boisko, skatepark, basen i/lub inne miejsca, gdzie mo esz sp dzi  czas 

„na sportowo”
10. czujesz si  bezpiecznie wracaj c do domu (np. ze szko y)
11. widujesz ludzi, których si  obawiasz/boisz
S1. Zaznacz, czy mieszkasz:
1. W mieszkaniu (blok/kamienica)
2. W domu jednorodzinnym/szeregowcu

S2. Ile Twoje mieszkanie/dom ma pokoi? |__|__|

S3. Czy masz w asny pokój? 
1. Tak 
2. Nie _je li nie, napisz ile osób, oprócz Ciebie, ile osób pi z Tob  w tym samym pokoju (pomiesz-

czeniu)? (wpisz liczb ) 
 A. rodze stwo |__|__|____ B. osoby doros e |__|__|

S4. Poni ej znajduj  si  stwierdzenia dotycz ce Twojego domu/mieszkania. Zaznacz odpowied  
w ka dym wierszu. Czy uwa asz, e w Twoim mieszkaniu/domu…?

Tak Nie
1. Jest zbyt ciasno, brakuje miejsca
2. Jest widno, jest wystarczaj co du o wiat a
3. Jest ciep o nawet zim
4. ciany, pod ogi, su  t s  wilgotne 
5. Jest bie ca ciep a woda
6. Jest wanna lub prysznic 
7. Jest ubikacja
S5. Jak s dzisz, czy Twoja rodzina, w porównaniu z rodzinami Twoich kolegów z klasy, jest… ?
1. bardzo bogata
2. raczej bogata
3. przeci tna
4. raczej biedna
5. bardzo biedna

S6. Czy Twoja rodzina ma w asny samochód?
1. Tak, wi cej ni  jeden 
2. Tak, jeden
3. Nie

S7. Czy w Twoim domu jest zmywarka do naczy ?
1. Tak
2. Nie
S8. Jak cz sto martwisz si  tym, e Twojej rodzinie brakuje pieni dzy?
1. Bardzo cz sto
2. Cz sto
3. Rzadko
4. Bardzo rzadko 
5. Nigdy

S9. Czy w domu/mieszkaniu masz dost p do komputera, tabletu, konsoli do gier?
Ile w Twojej rodzinie jest:

Zero / 
Ani jednego Jeden Dwa Wi cej ni  

dwa
1. komputerów (w tym laptopów)
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2. tabletów
3. konsoli do gier np. PlaySta  on, XboX, 

Nintendo itp.
S10. Czy posiadasz w asne/w asny…

Tak Nie 
1. ó ko
2. telefon komórkowy, smar  on
3. biurko
4. rower
5. ubrania, z których jeste  zadowolony 
6. buty, z których jeste  zadowolony
7. ksi ki i czasopisma do czytania dla przyjemno ci
8. wszystkie rzeczy niezb dne w szkole
9. komputer, tablet
10. dost p do Internetu w domu/mieszkaniu

PIENI DZE NA W ASNE WYDATKI
P1. Czy masz/dostajesz pieni dze na w asne wydatki? 
1. Tak  P2
2. Nie  to by o ostatnie pytanie

P2. Je li w pytaniu P1 zaznaczy e  „Tak” – odpowied , sk d masz pieni dze na w asne wydatki? 
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które obrazuj  Twoj  sytuacj . Mo esz zaznaczy  wi cej ni  jedn  
odpowied .
1. Dostaj  regularne kieszonkowe od rodziców/opiekunów
2. Dostaj  kieszonkowe nieregularnie
3. Zawsze dostaj  pieni dze od rodziców/opiekunów, kiedy o to poprosz
4. Dostaj  pieni dze od rodziców/opiekunów, ale tylko, kiedy potrzebuj  ich na wa ny cel
5. Dostaj  pieni dze od innych ni  rodzice cz onków rodziny 
6. Dostaj  pieni dze jako prezent z ró nych okazji (np. urodziny, wi ta)
7. Sam zarabiam na w asne wydatki
8. Inna sytuacja, napisz jaka…………………………………………………………………………………………

P3. Porównuj c z kolegami z klasy, ile masz pieni dzy na w asne wydatki? 
1. Wi cej od kole anek i kolegów z klasy
2. Mniej wi cej tyle samo co kole anki i koledzy z klasy
3. Mniej ni  kole anki i koledzy z klasy

P4. Co najcz ciej robisz z pieni dzmi, które masz na w asne wydatki?
1. Odk adam/oszcz dzam
2. Wydaj  po trochu, ale zgodnie ze swoim planem
3. Wydaj  po trochu, ale bez planu
4. Wydaj  od razu, nied ugo po tym jak dostan

P5. Na co (najcz ciej) wydajesz swoje pieni dze (wska  trzy odpowiedzi):
1. Na jedzenie i przek ski
2. Na s odycze
3. Na wyj cia z kolegami (do kina, na kr gle itd.)
4. Na hobby (np. czasopisma/gry/ksi ki/p yty)
5. Na przybory szkolne
6. Na podr czniki szkolne
7. Na ubrania
8. Na kosmetyki
9. Na u ywki (np. papierosy/alkohol)
11. Dok adam do bud etu domowego
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12. Inne wydatki, jakie?......................................................................................................................
13. Odk adam na przysz e wydatki/ oszcz dzam

P6. Jak cz sto przez to, e brakuje Ci pieni dzy nie mo esz:
1-

Nigdy
2-

Rzadko
3-

Czasami
4-

Cz sto
5- Bardzo 

cz sto
Kupi  sobie tego, czego potrzebujesz
Kupi  sobie tego, co by  chcia
Robi  czego  z kolegami/kole ankami (np. wyj  na 
lody, pizz , do kina itp.)

Dzi kujemy za wype nienie ankiety!

ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓ  REDNICH

Badanie na temat ycia nastolatków z województwa ódzkiego

Droga Uczennico/Drogi Uczniu,
klasa, do której chodzisz, bierze udzia  w badaniu dotycz cym ycia nastolatków z województwa 
ódzkiego. Uzyskane informacje b d  mia y du e znaczenie, bo pozwol  zaplanowa  dzia ania 

w obszarach istotnych z punktu widzenia Twojego i Twoich rówie ników.
W ankiecie znajdziesz pytania dotycz ce:
• sposobów sp dzania przez Ciebie czasu wolnego,
• korzystania z Internetu,
• Twojej szko y, nauki,
• Ciebie i Twojego domu, 
• Twojego zdrowia.

Prosimy o szczere odpowiedzi. W ankiecie nie podajesz imienia ani nazwiska, nie musisz si  wi c 
obawia , e na podstawie jej wyników kto  Ci  rozpozna. Udzielone przez Ciebie odpowiedzi 
zostan  wykorzystane jedynie do przygotowania zbiorczych analiz i zestawie .

Jak wype ni  ankiet ?
1. Swoje odpowiedzi zaznaczaj, zakre laj c „X” (krzy ykiem) cyfr  przy odpowiedzi lub odpowiedni 

kwadracik.
2. Je li si  pomylisz, otocz kó kiem z  odpowied  i zaznacz krzy ykiem w a ciw .
3. W niektórych pytaniach po odpowiedziach pojawia si  strza ka i oznaczenie pytania, do którego 

nale y przej  po udzieleniu tej odpowiedzi, np. Tak � C10 (trzeba przej  do pytania C10).
4. Je eli czego  nie rozumiesz lub nie jeste  pewna/pewien, jak odpowiedzie  na pytanie, popro  

o pomoc osob  prowadz c  badanie lub nauczyciela obecnego w klasie.

INFORMACJE O TOBIE
M1. P e :
1. Ch opak
2. Dziewczyna

M2. Napisz, w którym roku si  urodzi e /a  …………………………………….

M3. Mieszkasz:
1. na wsi
2. w mie cie
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CZAS WOLNY
C1. Jak cz sto w ci gu ostatniego roku, w wolnym czasie….? W ka dym wierszu zaznacz jedn  
odpowied .
Pytanie dotyczy Twojego czasu wolnego, wi c nie bierz pod uwag  tego, co robi e  wspólnie z klas  
na przyk ad w ramach zaj .

Ani razu Raz Kilka 
razy

10 razy lub 
wi cej

1. przeczyta e /a  ksi k  dla przyjemno ci 
2. by e /a  w kinie 
3. korzysta e /a  z biblioteki innej ni  szkolna
4. by e /a  w teatrze 
5. by e /a  w muzeum, galerii, na wystawie
6. by e /a  na koncercie, fes  walu
7. uczestniczy e /a  w wydarzeniu sportowym jako widz
8. uczestniczy e /a  w uroczysto ciach/imprezach 

rodzinnych
9. uczestniczy e /a  w urodzinach/imprezach 

organizowanych przez kolegów i kole anki
10. bra e /a  udzia  w innym wa nym 

dla ciebie wydarzeniu (jakim?) 
…………………………………………………………………………………

C2. Ile przeci tnie godzin w ci gu dnia (w dzie  nauki szkolnej i w weekendy) wykonujesz wymie-
nione czynno ci? Wpisz odpowiedni  liczb  godzin zarówno w kolumnie „w dzie  nauki szkolnej, jak 
i „w weekend”. Je li w ogóle nie robisz czego  – wpisz „0” (zero).

w dzie  nauki szkolnej 
- liczba godzin

w weekend 
– liczba godzin

1. odrabiasz lekcje i uczysz si  (poza szko ) |__|__| |__|__|
2. realizujesz swoje hobby/zainteresowania |__|__| |__|__|
3. czytasz ksi ki dla przyjemno ci |__|__| |__|__|
4. ogl dasz  lmy i seriale |__|__| |__|__|
5. nudzisz si |__|__| |__|__|
6. sp dzasz czas w sposób, na jaki masz ochot |__|__| |__|__|
7. kontaktujesz si  za po rednictwem Internetu 

i telefonu z kole ankami/kolegami |__|__| |__|__|
8. sp dzasz w centrum handlowym |__|__| |__|__|
C3. Czy masz obowi zki domowe?
1. Nie  C5
2. Tak, mam ustalone czynno ci, które wykonuj  regularnie (np. zmywanie, wynoszenie mieci, 

pomoc w gospodarstwie rolnym)  C4
3. Tak, ale wykonuj  prace domowe, tylko wtedy, gdy wymagaj  tego ode mnie rodzice  C4

C4. Ile godzin dziennie (wpisz oko o, dla jednego dnia) zajmuj  Ci obowi zki domowe:
1. W dni nauki szkolnej |__|__| godzin
2. W weekendy |__|__| godzin

C5. Ile raz w ci gu ostatniego roku:

Ani 
razu Raz Dwa 

razy
Wi cej 

ni  2 
razy

1. Wyjecha e /a  na wyjazd wakacyjny (zim /latem) z rodzin  w Polsce
2. Wyjecha e /a  na wyjazd wakacyjny (zim /latem) z rodzin  za granic
3. By e /a  na obozie lub koloniach (zim /latem, w kraju/za granic )
4. Wyjecha e /a  z rodzin  na weekend (poza miejsce zamieszkania), 

eby zobaczy  ciekawe miejsca
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C6. Czy regularnie bierzesz udzia  w zaj ciach organizowanych przez:

Tak Tak, od czasu 
do czasu Nie

1. harcerstwo
2. klub sportowy/ o rodek sportu
3. Ochotnicz  Stra  Po arn
4. par   polityczn
5. wietlic  rodowiskow  (po szkole)
6. dom kultury/klub osiedlowy
7. grup  religijn , para  , ko ció  (np. jako ministrant, cz onek 

scholi; nie chodzi o uczestnictwo we mszy)
8. szko  muzyczn /ognisko muzyczne
9. zespó  taneczny, muzyczny, chór
10. inne, jakie?............................................................................................
C7. Czy masz jakie  zainteresowania?
1. Tak 
2. Nie

C8. Czy masz mo liwo ci rozwijania Swoich zainteresowa ?
1. Tak  C10
2. Nie  C9

C9. Je li nie, wska  dlaczego? (mo esz zaznaczy  wi cej ni  jedn  odpowied )
1. W mojej okolicy nie ma odpowiedniego miejsca 
2. Nie mam czasu
3. Ze wzgl du na stan zdrowia 
4. Nie mam jak dojecha
5. W naszym domu brakuje na to pieni dzy
6. Inne, jakie………………………………………………………………………………………………………………………………

C10. Ile czasu dziennie (policz mniej wi cej dla jednego dnia) sp dzasz w Internecie? Nie bierz pod 
uwag  grania w gry online – o gry b dzie kolejne pytanie. 

1. W weekendy |__|__| godzin
2. W dzie  nauki szkolnej |__|__| godzin

C11. Je li chodzi o korzystanie z Internetu, czy zdarza si , e… Nie bierz pod uwag  gier online.
1- 

Nigdy
2 

-Rzadko
3 

-Czasami
4- 

Cz sto
5-Bardzo 

cz sto
1. je li jeste  zmuszony/a sko czy  korzystanie 

z Internetu jeste  zdenerwowany/a
2. korzysta e / a  z Internetu d u ej ni  pierwotnie 

zamierza e / a
3. ok amujesz cz onków rodziny, nauczyciela, 

czy inne osoby aby ukry , jak bardzo jeste  
zaj ty/a Internetem

4. robi c co  innego np. odrabiaj c lekcje, jedz c 
posi ek, nie mo esz si  ju  doczeka  kiedy 
zaczniesz korzysta  z Internetu

5. korzystanie z Internetu jest dla ciebie sposobem 
na popraw  humoru 

C12. Ile czasu dziennie (policz mniej wi cej dla jednego dnia) grasz w gry (na komputerze, telefonie, 
konsoli, tablecie, tak e te online)? 
1. W weekendy |__|__| godzin dziennie
2. W dzie  nauki szkolnej |__|__| godzin dziennie

C13. Je li chodzi o gry (na komputerze, telefonie, konsoli, tablecie, tak e te online), czy zdarza si , 
e…
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1- 
Nigdy

2 
-Rzadko

3 
-Czasami

4- 
Cz sto

5-Bardzo 
cz sto

1. je li jeste  zmuszony/a sko czy  gr  jeste  
zdenerwowany/a

2. grasz d u ej ni  pierwotnie zamierza e / a
3. ok amujesz cz onków rodziny, nauczyciela, 

czy inne osoby aby ukry , jak bardzo jeste  
zaj ty/a grami komputerowymi

4. robi c co  innego np. odrabiaj c lekcje, jedz c 
posi ek, nie mo esz si  ju  doczeka  kiedy 
zaczniesz gra  na komputerze

5. gry komputerowe s  dla Ciebie sposobem na 
popraw  humoru

C14. Jak cz sto zdarzy o si , e kto …
1-

Nigdy
2 

-Rzadko
3 

-Czasami
4- 

Cz sto
5-Bardzo 

cz sto
1. wysy a  ci wiadomo ci na czacie, robi  wpisy np. na 
Facebooku, snapchacie, innych forach, wysy a  smsy 
lub e-maile sprawiaj ce Ci przykro , denerwuj ce 
Ci
2. umie ci  w Internecie bez Twojej zgody zdj cia, 
których nie chcia by /chcia aby , eby kto  ogl da
3. kontaktowa  si  z Tob  kto , kogo nie znasz:. 
wysy a /a Ci wiadomo ci na czacie, robi /a wpisy np. 
na Facebooku, wysy a /a smsy lub e-maile

SZKO A/NAUKA
N1. Wpisz redni  ocen z poprzedniego semestru |__|,|__|
N2. Czy lubisz chodzi  do szko y? 
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Czasem tak, czasem nie
4. Raczej nie
5. Zdecydowanie nie

N3. Czy zdarzy o si  kiedykolwiek, e zmienia e /a  szko ?
1. Tak  z jakiego powodu?.............................................................................................................
2. Nie

N4. Czy zdarzy o si  kiedy , e powtarza a/e  klas ?
1. Tak, wi cej ni  raz
2. Tak, raz
3. Nie 

N5. Czy uwa asz, e oceny, które dostajesz s  sprawiedliwe? 
1. Zdecydowanie tak
2. Raczej tak
3. Czasem tak, czasem nie
4. Raczej nie
5. Zdecydowanie nie

N6. Czy w tym semestrze by e /a  na wagarach (opu ci e  ca y dzie  lekcji)?
1. Nigdy
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy
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N7. Czy w tym semestrze opuszcza e /a  pojedyncze lekcje (bez wiedzy rodziców/opiekunów)?
1. Nigdy
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

N8. Poni ej znajduj  si  stwierdzenia dotycz ce Ciebie, Twojej szko y, nauczycieli, kole anek 
i  kolegów. Zaznacz w odpowiednich kratkach, w jakim stopniu si  z nimi zgadzasz b d  nie zgadzasz.

Stwierdzenie
1- Zdecy-
dowanie 

nie

 2- 
Raczej 

nie

3- 
Ani tak, 
ani nie 

4- 
Raczej 

tak 

5- Zde-
cydow-
anie tak

1. Mam wielu kolegów/wiele kole anek w szkole
2. Nauczyciele nastawieni s  do mnie przyja nie
3. Koledzy/kole anki z klasy akceptuj  mnie 

takim, jakim jestem
4. Koledzy/kole anki z klasy dokuczaj  mi
5. W szkole czuj  si  samotna/y 
6. Nie jestem lubiana/y przez nauczycieli
7. Boj  si  chodzi  do szko y
8. W szkole czuj  si  bezpiecznie
9. Ch tnie chodz  do szko y
10. Moja klasa jest zgrana
11. Cz sto w szkole odczuwam stres
N9. Czy w tym roku szkolnym …..?

tak
nie, bo nie 
chcia am/
chcia em

nie, bo nie 
mog am/
mog em

w szkole 
nie ma 

takiej mo -
liwo ci

nie, bo 
nikt mi nie 
zapropo-

nowa
1. uczestniczy e /a  w kó ku 

zainteresowa /przedmiotowym
2. uczestniczy e /a  w zaj ciach 

sportowych organizowanych przez 
szko  po lekcjach

3. uczestniczy e /a  w zaj ciach 
artystycznych (muzycznych, 
plastycznych) organizowanych przez 
szko  po lekcjach

4. uczestniczy e /a  w wycieczce szkolnej 
(je li w tym roku szkolnym nie by o 
wycieczki, to czy w poprzednim roku 
szkolnym bra a /bra e  udzia )

5. uczestniczy e /a  w wyj ciu do kina/
teatru

6. uczestniczy e /a  w zaj ciach 
wyrównawczych

7. wyst powa e /a  na akademiach/
przedstawieniach

8. korzysta e /a  z korepetycji po szkole
9. korzysta e /a  z dodatkowych lekcji 

j zyka obcego po szkole
10. bra e /a  udzia  w konkursie 

przedmiotowym
11. dzia a e /a  w samorz dzie szkolnym
12. bra e /a  udzia  w indywidualnym 

spotkaniu z pedagogiem szkolnym
13. bra e /a  udzia  w indywidualnym 

spotkaniu z psychologiem w szkole



215Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

N10. W jakim zawodzie chcia by /chcia aby  pracowa , co chcia by  robi  w przysz o ci?
…………….......……………………………………………………………………………………………………………………………………

RELACJE Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI i RÓWIE NIKAMI
R1. Poni ej znajduj  si  stwierdzenia dotycz ce Twojej rodziny i domu lub miejsca, w którym miesz-
kasz na sta e i opiekunów. Przeczytaj je i w ka dym wierszu zaznacz odpowied  (je li nie mieszkasz 
z mam  i tat , stwierdzenia odno  do osób, które si  Tob  opiekuj , np. opiekunów, wychowaw-
ców, dziadków, cioci, wujka).

Stwierdzenie
1-Zdecy-
dowa-nie 

nie

2-
Raczej 

nie

3- 
Ani tak, 
ani nie

4- 
Raczej 

tak

5- Zde-
cydowa-
nie tak

6- 
Nie 

dotyczy
1. Lubi  by  w domu
2.Rodzice/ opiekunowie/ wychowawcy 

traktuj  mnie sprawiedliwie
3. W naszej rodzinie mamy czas dla siebie 

nawzajem
4. Lubi  sp dza  czas z Mam /opiekunk
5. Lubi  sp dza  czas z Tat /opiekunem
6. Rodzice/ opiekunowie/ wychowawcy 

zbyt du o ode mnie wymagaj  
7. W domu czuj  si  bezpiecznie
8. Kiedy potrzebuj , mog  poprosi  

rodziców/ opiekunów/ wychowawców 
o pomoc

9. Mog  otwarcie porozmawia  
z rodzicami/ opiekunami/ 
wychowawcami o moich problemach

10. W mojej rodzinie jest wa ne, aby 
ka dy wyrazi  swoje zdanie

11. W mojej rodzinie du o ze sob  
rozmawiamy

12. Lubi  sp dza  czas z rodze stwem
R2. Poni ej znajduj  si  stwierdzenia dotycz ce Twoich kolegów/kole anek. Przeczytaj je 
i w ka dym wierszu zaznacz odpowied .

Stwierdzenie
1-Zdecy-
dowanie 

nie

2-
Raczej 

nie

3- 
Ani tak, 
ani nie 

4-
Raczej 

tak 

5-Zdecy-
dowanie 

tak
1. Lubi  sp dza  czas z kolegami /kole ankami 

po szkole
2. Moi koledzy/kole anki staraj  si  mi 

pomaga , kiedy tego potrzebuj
3. Mog  liczy  na moich kolegów/ moje 

kole anki, kiedy co  idzie nie tak
4. Mam prawdziwego przyjaciela/

prawdziwych przyjació
5. Koledzy/kole anki lubi  mnie /akceptuj  

mnie takim, jakim jestem
6. Chcia bym mie  wi cej kolegów/kole anek
7. Cz sto k óc  si  

z kolegami/kole ankami
R3. Czy gdyby  mia /a powa ny problem, mia by /mia aby  z kim o tym porozmawia ? 
1. Tak  R4
2. Nie  Z1 ZDROWIE
R4. Zaznacz wszystkie osoby, do których zwróci by /zwróci aby  si , gdyby  mia /a powa ny 
problem:
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1. Mama/Tata
2. Brat/siostra
3. Babcia/dziadek
4. Inna osoba z rodziny
5. Opiekun/opiekunka
6. Przyjaciel/przyjació ka
7. Ch opak/dziewczyna
8. Wychowawca
9. Nauczyciel (inny ni  wychowawca)
10. Pedagog/psycholog w szkole
11. Trener
12. Inna osoba, wypisz wszystkie osoby, niewymienione wcze niej, które przychodz  Ci do g owy 

(nie pisz imienia, spróbuj okre li  kim jest ta osoba, np. s siadka, ksi dz, itp.) 
………………………………………………………………………..............……………………………………………………………………

ZDROWIE
Z1. Jak oceniasz swoje zdrowie? Moje zdrowie jest:
1. Bardzo dobre 
2. Dobre
3. rednie
4. Z e
5. Bardzo z e

Z2. Czy, bior c pod uwag  Twoje zdrowie, mo esz robi  podobne rzeczy, jak Twoi rówie nicy (np. 
uprawia  taki sport jaki chcesz, wyje d a  na wakacje, wycieczki szkolne)?
1. Tak
2. Nie

Z3. Czy by a /by e  w tym roku szkolnym u dentysty (poza szko )?
1. Tak 
2. Nie

Z4. Czy chorujesz na sta e na jak  chorob  (np. alergi , astm , cukrzyc , chorob  serca)?
1. Tak  jak  ………………………………………………………………………………………. _____________
2. Nie

Z5. Poni ej znajduje si  lista ró nych dolegliwo ci i chorób. Zaznacz, jak cz sto mia a/e  z nimi 
problem w ci gu ostatniego roku.

A. Dolegliwo ci Prawie 
codziennie

Cz ciej 
ni  raz 

w tygodniu

Prawie 
w ka dym 
tygodniu

Prawie 
w ka dym 
miesi cu

Rzadko lub 
nigdy

1. ból brzucha
2. ból pleców
3. problemy z zasypianiem
4. ból g owy
5. problemy ze skór  
6. brak energii

B. Choroby Ani razu 1 raz w roku 2 razy w roku 3 razy w roku 
lub cz ciej

1. przezi bienie, grypa
2. zapalenie oskrzeli, p uc
3. angina
Z6. Napisz, ile masz wzrostu (w centymetrach): |__|__|__| cm

Z7. Napisz, ile wa ysz: |__|__| kg
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Z8. Niektórzy uczniowie przychodz  rano do szko y bez niadania, poniewa  w domu brakuje 
jedzenia. Jak cz sto Tobie si  to zdarza?
1. Bardzo cz sto
2. Cz sto
3. Od czasu do czasu
4. Rzadko
5. Nigdy

Z9. Jak cz sto zjadasz lub pijesz….?
Rzadziej ni  
raz w tyg. 

lub w ogóle 
nie jem

Raz 
w tygodniu

Kilka razy 
w tygodniu, ale 
nie codziennie

Raz 
dziennie

Cz ciej 
ni  raz 

dziennie

1. owoce
2. warzywa
3. s odycze
4. chipsy, s one przek ski
5. coca-col  lub inne s odkie 

napoje
6. napoje energetyzuj ce
7. niadanie
8. ciep y posi ek (obiad, 

obiadokolacj )

Z10. Czy obecnie stosujesz jak  diet ?
1. Tak  Z11
2. Nie  Z12

Z11. Je li w pytaniu Z10 zaznaczy e /a  „tak”, napisz dlaczego stosujesz diet ?
1. Poniewa  chc  schudn
2. Poniewa  chc  przyty
3. Ze wzgl dów zdrowotnych
4. Inni to robi , to jest modne

Z12. Napisz, o której godzinie:
A. po o y e /a  si  wczoraj spa
B. dzi  wsta e /a
C. zazwyczaj k adziesz si  spa  w dni powszednie, kiedy chodzisz do szko y
D. zazwyczaj wstajesz w dni powszednie, kiedy chodzisz do szko y

Z13. Czy kiedykolwiek pi e /a  alkohol? 
1. Tak  Z14
2. Nie  Z16

Z14. Ile lat mia e /a , kiedy pierwszy raz pi e  alkohol? |__|__|

Z15. Jak cz sto w tym semestrze pi e /a  alkohol:
1. W ogóle nie pi em/am
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

Z16. Czy kiedykolwiek pali e /a  papierosy?
1. Tak  Z17
2. Nie  Z19
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Z17. Ile mia e /a  lat, kiedy pierwszy raz pali e /a  papierosy? |__|__|

Z18. Jak cz sto w tym semestrze pali e /a  papierosy:
1. W ogóle nie pali em/am
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

Z19. Czy kiedykolwiek pali e /a  marihuan /haszysz?
1. Tak  Z20
2. Nie  Z22

Z20. Ile mia e /a  lat, kiedy pierwszy raz pali e /a  marihuan /haszysz? |__|__|

Z21. Jak cz sto w tym semestrze pali e /a  marihuan /haszysz?
1. W ogóle nie pali em/am
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

Z22. Czy kiedykolwiek u ywa e /a  dopalaczy?
1. Tak  Z23
2. Nie  Z25

Z23. Ile mia e /a  lat, kiedy pierwszy raz u ywa e /a  dopalaczy? |__|__|

Z24. Jak cz sto w tym semestrze u ywa e /a  dopalaczy?
1. W ogóle nie u ywa em/am
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

Z25. Czy kiedykolwiek u ywa e /a  innych narkotyków?
1. Tak  Z26
2. Nie  Z28

Z26. Ile mia e /a  lat, kiedy pierwszy raz u ywa e  innych narkotyków? |__|__|

Z27. Jak cz sto w tym semestrze u ywa e /a  innych narkotyków?
1. W ogóle nie u ywa em/am
2. Raz lub dwa razy
3. Kilka razy
4. Wi cej ni  10 razy

Z28. Czy podj e /podj a  wspó ycie seksualne?
1. Tak  Z29
2. Nie  Z31

Z29. Ile mia e /a  lat, kiedy pierwszy raz podj e /podj a  wspó ycie seksualne? |__|__|lat

Z30. Czy podczas ostatniego wspó ycia seksualnego Ty lub Twój/Twoja partner/partnerka stoso-
wali cie rodki antykoncepcyjne?

1. Tak 
2. Nie 

Z31. Czy kiedykolwiek/ w tym semestrze…. W ka dym wierszu zaznacz jedn  odpowied .
Tak Nie 

1. czy kiedykolwiek zosta e /a  pobity/a?
2. czy w tym semestrze zosta e /a  pobity/a?
3. czy kiedykolwiek kogo  pobi e /a ?
4. czy w tym semestrze kogo  pobi e /a ?
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Z32. Czy kiedykolwiek… W ka dym wierszu zaznacz jedn  odpowied .
Tak Nie 

1. prowadzi e /a  samochód/motocykl bez uprawnie ?
2. jecha e /a  autem, które prowadzi /a rówie nik/czka pod wp ywem alkoholu/narkotyków?
3. jecha e /a  autem, w którym by o wi cej osób ni  powinno?
4. jad c samochodem z rówie nikami czu e /a , e to jest niebezpieczne (np. ze 

wzgl du na zachowanie kierowcy jak i pasa erów)?

Z33. Ile razy w tygodniu, poza zaj ciami WF, wiczysz/trenujesz/uprawiasz sport?
1. Nie wicz  wcale lub rzadziej ni  raz w tygodniu
2. Raz w tygodniu
3. 2-3 razy w tygodniu
4. 4 razy w tygodniu lub wi cej

POSTRZEGANIE SIEBIE
J1. Poni ej znajduj  si  stwierdzenia dotycz ce Ciebie – Twojego wygl du, samopoczucia, samo-
oceny. Zaznacz w ka dym wierszu, w jakim stopniu zgadzasz si  z nimi b d  nie zgadzasz.

1-Zdecy-
dowanie 

tak

2-
Raczej 

tak

3- 
Ani tak, 
ani nie

4- Ra-
czej 
nie

5-Zdecy-
dowanie 

nie
1. Podoba mi si  to, jak wygl dam
2. Sprawiam k opoty w szkole
3. S  rzeczy, w których jestem 

wietny/a (np. w sporcie, piewaniu, 
malowaniu, nauce….)

4. Jestem z siebie zadowolony/a
5. Jest wiele sytuacji, w których jestem 

dumny/a z siebie
6. Jest wiele sytuacji, z którymi nie mog  

sobie poradzi
7. Cz sto odnosz  sukcesy 
8. Sprawiam k opoty w domu
9. Jestem szcz liwy/a
10. Jestem lubiany/a przez rówie ników 
11. Cz sto my l , e chcia bym/chcia abym 

wygl da  inaczej
12. Cz sto martwi  si  o to, jak wygl dam
13. Czuj  si  gorszy/a od innych 

J2. Jak cz sto w ci gu ostatniego tygodnia:
1-

Nigdy
2-

Rzadko
3-

Czasami
4-

Cz sto
5-Bardzo 

cz sto
1. By o Ci smutno
2. Czu e /a  si  samotny/a
3. Chcia o Ci si  p aka
4. By e /a  zdenerwowany/a
5. Odczuwa e /a  bardzo siln  z o
6. Ba e /a  si  czego /kogo
7. Czu e /a  rado
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8. Mia e /a  dobry humor
9. Mia e /a  z y humor
10. Czu e /a  si  wyluzowany/a, 

odpr ony/a

J3. Poni ej jest rysunek drabiny, na górze jest cyfra 10, która oznacza ycie, które wydaje Ci si  
najlepsze :-)), na dole jest cyfra 1, która oznacza ycie, które wydaje Ci si  najgorsze :-((. Pomy l 
teraz, jak okre li aby /okre li by  swoje obecne ycie, w którym miejscu na drabinie Ty by  sta-
n a/stan . Zaznacz cyfr , która znajduje si  w tym miejscu.
10  ycie z którego ca kowicie jestem zadowolony/zadowolona
 9
8
7
6
5
4
3
2
1 ycie z którego ca kowicie nie jestem zadowolony/zadowolona

NAJBLI SZE OTOCZENIE
D1. Zaznacz, gdzie mieszkasz:
1. W domu rodzinnym  D2
2. W placówce opieku czo-wychowawczej (np. dom dziecka; o rodek szkolno-wychowawczy)  D3 
3. W rodzinie zast pczej  D3
4. W rodzinnym domu dziecka  D3
5. Inna odpowied , gdzie……………………………………………………………………………………………  D3

D2. Je li w pytaniu D1 wskaza e /a  „dom rodzinny” odpowiedz prosz  na pytania dotycz ce 
domu. Zaznacz, kto jeszcze mieszka z Tob  w tym domu. 

Mo esz zaznaczy  wi cej ni  jedn  odpowied .
 A. Doro li:
1. Mama
2. Tata
3. Macocha (lub partnerka taty)
4. Ojczym (lub partner mamy)
5. Babcia
6. Dziadek
7. Inne osoby, wpisz jakie (np. ciocia, wujek, znajomy rodziców) ……………………………………………………

B. Dzieci:
Napisz, ilu braci i ile sióstr mieszka z Tob  (razem z przyrodnim lub przybranym rodze stwem). Napisz 

liczb  lub wstaw 0 (zero), gdy nie mieszkasz z rodze stwem. Prosimy, eby  nie wlicza  siebie.
1. Ilu braci mieszka z Tob ? |__|__|
2. Ile sióstr mieszka z Tob ? |__|__|

D3. Poni ej pojawi  si  pytania dotycz ce sytuacji zawodowej Twoich rodziców lub opiekunów 
(osób które zajmuj  si  Tob  je li nie masz rodziców, mog  to by  np. dziadkowie lub przybrani 
rodzice).

A. Czy Twój Tata (opiekun) pracuje?
1. Tak  je li tak, napisz prosz , gdzie pracuje i co robi (np. jest piel gniarzem, sprzedawc , urz dni-

kiem, rolnikiem)…………………………………………………………………………………………………..



221Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

2. Nie 
3. Nie wiem
4. Nie mam Taty

B. Je li NIE, dlaczego Twój Tata nie pracuje? Wska  jeden – najwa niejszy powód.
1. Jest chory
2. Jest na emeryturze
3. Szuka pracy
4. Opiekuje si  m odszym dzieckiem/dzie mi lub zajmuje si  domem
5. Nie wiem
6. Inna sytuacja (np. zajmuje si  chorym dziadkiem) ……………………………………………………….

C. Czy Twoja Mama (opiekunka) pracuje?
1. Tak  je li tak, napisz prosz , gdzie pracuje i co robi (np. jest piel gniark , sprzedawczyni , urz d-

niczk , rolniczk )
2. Nie
3. Nie wiem
4. Nie mam Mamy

D. Je li NIE, dlaczego Twoja mama nie pracuje? Wska  jeden – najwa niejszy powód.
1. Jest chora
2. Jest na emeryturze
3. Szuka pracy
4. Jest na urlopie macierzy skim, wychowawczym lub zajmuje si  domem
5. Nie wiem
6. Inna sytuacja (np. zajmuje si  chorym dziadkiem) …………..

D4. Jakie wykszta cenie maj  Twoi rodzice lub opiekunowie (jak  szko  sko czyli)? 
C. Mama (opiekunka) D. Tata (opiekun)

1. Wy sze (sko czy a studia) 1. Wy sze (sko czy  studia)
2. rednie (sko czy a liceum lub technikum) 2. rednie (sko czy a liceum lub technikum)
3. Zawodowe (sko czy a szko  zawodow ) 3. Zawodowe (sko czy  szko  zawodow )
4. Podstawowe 4. Podstawowe
5. Nie mieszkam z Mam  ani inn  opiekunk 5. Nie mieszkam z Tat  ani innym opiekunem
6. Nie wiem 6. Nie wiem

MIEJSCE ZAMIESZKANIA I SYTUACJA RODZINY
O1. Czy w okolicy Twojego domu, na Twoim osiedlu...?

Tak Nie
1. s  zaniedbane domy lub inne budynki
2. le y du o mieci, odpadków na podwórkach/ulicach
3. chodniki, ulice s  zniszczone
4. jest trawnik, plac zabaw (miejsce, gdzie mo esz posiedzie , sp dzi  czas 

z rówie nikami)
5. ludzie s  przyja ni
6. jest tak g o no, e ha as jest nawet w domu/mieszkaniu
7. masz du o kolegów i kole anek
8. czujesz si  bezpiecznie sp dzaj c czas na dworze
9. jest boisko, skatepark, basen i/lub inne miejsca, gdzie mo esz sp dzi  czas „na sportowo”
10. czujesz si  bezpiecznie wracaj c do domu (np. ze szko y)
11. widujesz ludzi, których si  obawiasz/boisz
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S1. Zaznacz, czy mieszkasz:
1. W mieszkaniu (blok/kamienica)
2. W domu jednorodzinnym/szeregowcu

S2. Ile Twoje mieszkanie/dom ma pokoi? |__|__|

S3. Czy masz w asny pokój? 
1. Tak 
2. Nie _je li nie, napisz ile osób, oprócz Ciebie, ile osób pi z Tob  w tym samym pokoju (pomiesz-

czeniu)? (wpisz liczb ) 
 A. rodze stwo |__|__|____ B. osoby doros e |__|__|
S4. Poni ej znajduj  si  stwierdzenia dotycz ce Twojego domu/mieszkania. Zaznacz odpowied  
w ka dym wierszu. Czy uwa asz, e w Twoim mieszkaniu/domu…?

Tak Nie
1. Jest zbyt ciasno, brakuje miejsca
2. Jest widno, jest wystarczaj co du o wiat a
3. Jest ciep o nawet zim
4. ciany, pod ogi, su  t s  wilgotne 
5. Jest bie ca ciep a woda
6. Jest wanna lub prysznic 
7. Jest ubikacja

S5. Jak s dzisz, czy Twoja rodzina, w porównaniu z rodzinami Twoich kolegów z klasy, jest… ?
1. bardzo bogata
2. raczej bogata
3. przeci tna
4. raczej biedna
5. bardzo biedna

S6. Czy Twoja rodzina ma w asny samochód?
1. Tak, wi cej ni  jeden 
2. Tak, jeden
3. Nie

S7. Czy w Twoim domu jest zmywarka do naczy ?
1. Tak
2. Nie

S8. Jak cz sto martwisz si  tym, e Twojej rodzinie brakuje pieni dzy?
1. Bardzo cz sto
2. Cz sto
3. Rzadko
4. Bardzo rzadko 
5. Nigdy

S9. Czy w domu/mieszkaniu masz dost p do komputera, tabletu, konsoli do gier?
Ile w Twojej rodzinie jest:

Zero / 
Ani 

jednego
Jeden Dwa Wi cej ni  

dwa

1. komputerów (w tym laptopów)
2. tabletów
3. konsoli do gier np. PlaySta  on, XboX, 
Nintendo itp.
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S10. Czy posiadasz w asne/w asny…
Tak Nie 

1. ó ko
2. telefon komórkowy, smar  on
3. biurko
4. rower
5. ubrania, z których jeste  zadowolony 
6. buty, z których jeste  zadowolony
7. ksi ki i czasopisma do czytania dla przyjemno ci
8. wszystkie rzeczy niezb dne w szkole
9. komputer, tablet
10. dost p do Internetu w domu/mieszkaniu

PIENI DZE NA W ASNE WYDATKI
P1. Czy masz/dostajesz pieni dze na w asne wydatki? 
1. Tak  P2
2. Nie  to by o ostatnie pytanie

P2. Je li w pytaniu P1 zaznaczy e  „Tak” – odpowied , sk d masz pieni dze na w asne wydatki? 
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które obrazuj  Twoj  sytuacj . Mo esz zaznaczy  wi cej ni  
jedn  odpowied .

1. Dostaj  regularne kieszonkowe od rodziców/opiekunów
2. Dostaj  kieszonkowe nieregularnie
3. Zawsze dostaj  pieni dze od rodziców/opiekunów, kiedy o to poprosz
4. Dostaj  pieni dze od rodziców/opiekunów, ale tylko, kiedy potrzebuj  ich na wa ny cel
5. Dostaj  pieni dze od innych ni  rodzice cz onków rodziny 
6. Dostaj  pieni dze jako prezent z ró nych okazji (np. urodziny, wi ta)
7. Sam zarabiam na w asne wydatki
8. Inna sytuacja, napisz jaka…………………………………………………………………………………………

P3. Porównuj c z kolegami z klasy, ile masz pieni dzy na w asne wydatki? 
1. Wi cej od kole anek i kolegów z klasy
2. Mniej wi cej tyle samo co kole anki i koledzy z klasy
3. Mniej ni  kole anki i koledzy z klasy

P4. Co najcz ciej robisz z pieni dzmi, które masz na w asne wydatki?
1. Odk adam/oszcz dzam
2. Wydaj  po trochu, ale zgodnie ze swoim planem
3. Wydaj  po trochu, ale bez planu
4. Wydaj  od razu, nied ugo po tym jak dostan

P5. Na co (najcz ciej) wydajesz swoje pieni dze (wska  trzy odpowiedzi):
1. Na jedzenie i przek ski
2. Na s odycze
3. Na wyj cia z kolegami (do kina, na kr gle itd.)
4. Na hobby (np. czasopisma/gry/ksi ki/p yty)
5. Na przybory szkolne
6. Na podr czniki szkolne
7. Na ubrania
8. Na kosmetyki
9. Na u ywki (np. papierosy/alkohol)
10. Na rodki antykoncepcyjne
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11. Dok adam do bud etu domowego
12. Inne wydatki, jakie?......................................................................................................................
13. Odk adam na przysz e wydatki/ oszcz dzam

P6. Jak cz sto przez to, e brakuje Ci pieni dzy nie mo esz:
1-

Nigdy
2-

Rzadko
3-

Czasami
4-

Cz sto
5- Bardzo 

cz sto
Kupi  sobie tego, czego potrzebujesz
Kupi  sobie tego, co by  chcia
Robi  czego  z kolegami/kole ankami 
(np. wyj  na lody, pizz , do kina itp.)

Dzi kujemy za wype nienie ankiety!

BADANIE NAUKOWE PN. WYKLUCZENIE SPO ECZNE DZIECI 
I M ODZIE Y Z WOJEWÓDZTWA ÓDZKIEGO
Nr projektu 181970
PSYCHOLOGOWIE  SCENARIUSZ
 OGÓLNE UWAGI DO MODERATORA:
Prowadz c wywiad nale y wykaza  si  uwag  oraz na bie co dostosowywa  form  i sposób 
zadawanych pyta  do sposobu komunikacji badanego, d c do uzyskania poszukiwanych 
informacji wymienionych na pocz tku ka dego modu u.
Oznaczenia stosowane w narz dziu:
pismo proste – poszukiwane informacje
pismo proste, kolor niebieski – uwagi, wskazówki dla moderatora
kursywa – komunikaty skierowane do osoby badanej, przyk adowe pytania
zaznaczenia – bardzo istotne elementy na pocz tku i ko cu wywiadu
WYTYCZNE DO OBSERWACJI (DO ZANOTOWANIA WRAZ Z INFORMACJAMI Z PROTOKO U)

gdzie realizowany by  wywiad 
czy podczas wywiadu obecne by y inne osoby (je eli tak to czy znajdowa y si  w tym 
samym pomieszczeniu czy w innym)
je eli podczas wywiadu obecna by a inna osoba prosz  okre li  czy i jakiego rodzaju 
interakcje zachodzi y miedzy ni  a osob  udzielaj c  wywiadu (w szczególno ci czy 
pojawi y si  jakie  komentarze, uwagi, komunikaty niewerbalne dotycz ce kwes  i 
poruszanych w wywiadzie)
prosz  opisa  swoje ogólne wra enia: czy informacje przekazywane by y ch tnie czy 
niech tnie, które pytania powodowa y najwi cej trudno ci

OTWARCIE WYWIADU
Dzie  dobry
Nazywam si  ….. i reprezentuj   rm  PBS, która na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Spo ecznej w odzi 
prowadzi badanie na temat Zagro enia wykluczeniem spo ecznym dzieci i m odzie y zamieszkuj cych województwo 
ódzkie. Chcia bym/abym z Panem/Pani  porozmawia  na temat trudno ci uczniów, z którymi styka si  Pan/Pani na 

co dzie  w pracy, ich relacji rodzinnych i szkolnych. Zale y mi, aby pozna  Pana/Pani opinie i do wiadczenia.
Rozmowa nie powinna zaj  nam wi cej ni  60 minut.
Na pocz tek prosz , aby si  Pan/Pani przedstawi /a i powiedzia /a, w której placówce/placówkach Pan/Pani pracuje.
Moderator notuje powy sze informacje wraz z dat  i godzin  badania
Aby móc skupi  si  nie tylko na robieniu notatek, ale przede wszystkim na naszej rozmowie, chcia /a/bym j  nagra . 
Nagranie nie zostanie nigdzie opublikowane. Jest ono potrzebne, poniewa  wszystko co Pani/Pan mówi podczas 
wywiadu jest bardzo istotne. Nagranie zapobiega utracie wa nych informacji, które móg bym/mog abym przeoczy  lub 
zapomnie . Czy zgadza si  Pan/Pani na to, abym w czy /a dyktafon? 
[Moderator w cza dyktafon i rozpoczyna rozmow : 
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MODU  I. Wizyty w poradni
POSZUKIWANE INFORMACJE:
1. Specy  ka pracy psychologa w poradni dla dzieci i m odzie y

Proces pomocowy
2. Charakterystyka uczniów korzystaj cych z pomocy
1. Prosz  opowiedzie , na czym polega Pana/i praca?

a. Z jakimi osobami pracuje Pan/i  w poradni?
b. Jaki procent szacunkowo to uczniowie szkó ? W jakim s  wieku?
c. Z jakimi problemami uczniów styka si  Pan/i  w swojej pracy? Prosz  okre li  szacunkowo 

proporcje/procenty uczniów z poszczególnymi problemami? 
2. Procedura: Kto zg asza potrzeb  interwencji/pracy z uczniem do poradni? Czy rodzaj problemu ma 

wp yw na to, kto zg asza potrzeb  pomocy dla ucznia - je eli tak, to jak to si  przejawia?
3. Na jakie typy podzieli (a)by Pan/i dzieci i m odzie , które do Pana/i tra  aj ? 
4. W jaki sposób pracuje Pan/i z uczniami?/ W jakich formach udziela Pan/i indywidualnej pomocy uczniom?

a. Co jest celem wizyt?
b. Na czym polegaj  spotkania?
c. Jaka jest ich cz stotliwo ?
d. Jak d ugo trwa ca y proces?
e. Czy anga owani s  rodzice? Jak cz sto?
f. A wychowawcy?
g. Kiedy prac  z uczniem uznaje si  za zako czon ?

5. Jak cz sto uczniowie wracaj  do Pan/i z tym samym problemem?
6. Jak cz sto ci sami uczniowie przychodz  z innymi problemami?
MODU  II. Warunki materialne uczniów
POSZUKIWANE INFORMACJE:
1. Sytuacja materialna – pod o e czy korelat innych problemów uczniów?
1. Jakie s  przyczyny problemów uczniów, z którymi Pan/i  pracuje? Szacunkowo jaki procent uczniów 

ma problemy, których ród em jest sytuacja materialna? Sytuacja rodzinna?
MODU  III. Relacje rówie nicze/spo eczne w klasie
POSZUKIWANE INFORMACJE:
1. Okre lenie cz stotliwo ci zg aszania si  z problemem
2. Stosunek uczniów/rodziców/nauczycieli do pracy nad problemem
3. Przyczyny
4. Wsparcie
1. Na ile cz sto spotyka si  Pan/i w swojej pracy z uczniami z problemami rówie niczymi/spo ecznymi 

w klasie?
2. Jacy uczniowie przychodz  z tym problemem? 
3. Z czyjej inicjatywy przychodz  ci uczniowie?
4. Jaki jest ich stosunek do odwiedzin w poradni?
5. Jaki jest stosunek ich rodziców do odwiedzin w poradni?
6. Na ile cz sto rodzice si  anga uj  w rozwi zywanie problemów dzieci?
7. Na ile cz sto wychowawcy si  anga uj  w rozwi zywanie problemów uczniów?
8. Czy pracuje Pan/i równie  z klasami?

a. Czy jest to sta a wspó praca?
b. W jakich sytuacjach pracuje Pan/i z klasami?
c. W jakich formach?

d. Czy ma Pan/i klas /klasy pod swoj  opiek ?
9. Z czego wynikaj  problemy uczniów?
10. Jak Pan/i my li, jakiego rodzaju wsparcie by oby potrzebne uczniom, którzy borykaj  si  

z problemami rówie niczymi/spo ecznymi w klasie?
MODU  IV. Zdrowie
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POSZUKIWANE INFORMACJE:
1. Okre lenie cz stotliwo ci zg aszania si  z problemem

Cz stotliwo  poszczególnych problemów, ze szczególnym naciskiem na problemy o pod o u 
psychologicznym i psychicznym (zaburzenia psychiczne, emocjonalne, od ywiania)

2. Stosunek uczniów/rodziców/nauczycieli do pracy nad problemem
3. Przyczyny
4. Wsparcie
1. Na ile cz sto spotyka si  Pan/i w swojej pracy z uczniami z problemami zdrowotnymi?
2. Z jakimi problemami zdrowotnymi najcz ciej przychodz  uczniowie? Gdyby nie pad o, dopyta  

szczególnie o: zaburzenia zachowania, emocjonalne, od ywiania, nadpobudliwo
3. Z czyjej inicjatywy przychodz  ci uczniowie?
4. Jaki jest ich stosunek do odwiedzin w poradni?
5. Jaki jest stosunek ich rodziców do odwiedzin w poradni?
6. Na ile cz sto rodzice si  anga uj  w rozwi zywanie problemów dzieci?
7. Na ile cz sto wychowawcy si  anga uj  w rozwi zywanie problemów uczniów?
8. Z czego wynikaj  problemy uczniów?
9. Jak cz sto uczniowie wymagaj  interwencji lekarza?
10. Jak Pan/i my li, jakiego rodzaju wsparcie by oby potrzebne uczniom, którzy do wiadczaj  

problemów zdrowotnych?
MODU  V. Ryzyko
1. Okre lenie cz stotliwo ci zg aszania si  z problemem

Cz stotliwo  poszczególnych problemów, ze szczególnym naciskiem na problemy 
z hazardem, uzale nieniami, ryzykownymi zachowaniami seksualnymi

2. Stosunek uczniów/rodziców/nauczycieli do pracy nad problemem
3. Przyczyny
4. Wsparcie
1. Na ile cz sto spotyka si  Pan/i w swojej pracy z uczniami podejmuj cymi zachowania ryzykowne?
2. Jakie zachowania ryzykowne najcz ciej podejmuj  uczniowie? Gdyby nie pad o, dopyta  

szczególnie o: uzale nienia (równie  wirtualne), hazard, ryzykowne zachowania seksualne
3. Z czyjej inicjatywy przychodz  ci uczniowie?
4. Jaki jest ich stosunek do odwiedzin w poradni?
5. Jaki jest stosunek ich rodziców do odwiedzin w poradni?
6. Na ile cz sto rodzice si  anga uj  w rozwi zywanie problemów dzieci?
7. Na ile cz sto wychowawcy si  anga uj  w rozwi zywanie problemów uczniów?
8. Z czego wynikaj  problemy uczniów?
9. Jak cz sto uczniowie wymagaj  interwencji lekarza?
10. Jak Pan/pani my li, jakiego rodzaju wsparcie by oby potrzebne uczniom, którzy podejmuj  

zachowania ryzykowne?

MODU  VI. Edukacja
POSZUKIWANE INFORMACJE:
1. Okre lenie cz stotliwo ci zg aszania si  z problemem
2. Stosunek uczniów/rodziców/nauczycieli do pracy nad problemem
3. Przyczyny
4. Wsparcie
1. Na ile cz sto spotyka si  Pan/i w swojej pracy z uczniami z problemami edukacyjnymi/problemami 

z nauk ?
2. Jacy uczniowie przychodz  z tym problemem? 
3. Z czyjej inicjatywy przychodz  ci uczniowie?
4. Jaki jest ich stosunek do odwiedzin w poradni?
5. Jaki jest stosunek ich rodziców do odwiedzin w poradni?
6. Na ile cz sto rodzice si  anga uj  w rozwi zywanie problemów dzieci?
7. Na ile cz sto wychowawcy si  anga uj  w rozwi zywanie problemów uczniów?
8. Z czego wynikaj  problemy uczniów?
9. Jak Pan/pani my li, jakiego rodzaju wsparcie by oby potrzebne uczniom, którzy borykaj  si  

z problemami z nauk ?
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MODU  VIII. Perspektywy
POSZUKIWANE INFORMACJE:
1. Wsparcie jakich osób/instytucji mo e pomóc w pracy z uczniami z trudno ciami
1. Czy w swojej pracy psychologa poradnianego wspó pracuje Pan/i z innymi osobami lub/i instytucjami 

(lekarz, pomoc spo eczna, policja itp.)?
a. Je eli nie, to dlaczego?
b. Je eli tak, to w jakich sytuacjach i okoliczno ciach?

2. Jak cz sto Pana/i pacjenci/uczniowie wymagaj  interwencji innych osób/instytucji?
3. Czy jest co , co pomog oby Panu/i pracowa  z uczniami w sytuacjach problemowych?
4. Co mo na zrobi , aby przeciwdzia a  wykluczeniu uczniów w trudnej sytuacji?
ZAMKNI CIE WYWIADU
Czy podczas naszej rozmowy pomin am/ em jakie  kwes  e, które Pana/Pani zdaniem powinny 
zosta  jeszcze omówione? Czy jest co  co chcia /a/by Pan/i doda ? Skomentowa ? [Je li badany 
chce co  doda , Moderator powinien pozwoli  rozmówcy na uzupe nienie swojej wypowiedzi. 
Je li rozmówca nie chce uzupe ni  wcze niejszych wypowiedzi, Moderator powinien zako czy  
rozmow ]
Ja nie mam ju  wi cej pyta  i bardzo dzi kuj , e zgodzi /-a si  Pan/Pani po wi ci  mi czas.

DO PROTOKO U:
p e : 
wiek:
miejscowo  (gmina/powiat):
Wielko  miejscowo ci (wg placówki):
wie
miasta do 40 tysi cy mieszka ców
miasta powy ej 40 tysi cy mieszka ców
ód

miejsce realizacji wywiadu:
czas trwania wywiadu:
oznaczenie transkrypcji wywiadu:

DODATKOWE OBSERWACJE DO ZANOTOWANIA:
czy podczas wywiadu obecne by y inne osoby (je eli tak to czy znajdowa y si  w tym samym 

pomieszczeniu czy w innym)?:
je eli podczas wywiadu obecna by a inna osoba, prosz  okre li , czy i jakiego rodzaju interakcje 

zachodzi y miedzy ni  a osob  udzielaj c  wywiadu (w szczególno ci czy pojawi y si  jakie  
komentarze, uwagi, komunikaty niewerbalne dotycz ce kwes  i poruszanych w wywiadzie):

prosz  opisa  swoje ogólne wra enia: czy informacje przekazywane by y ch tnie czy niech tnie, 
które pytania powodowa y najwi cej trudno ci:

BADANIE NAUKOWE PN. WYKLUCZENIE SPO ECZNE DZIECI 
I M ODZIE Y Z WOJEWÓDZTWA ÓDZKIEGO
Nr projektu 181970
Dyspozycje do wywiadu z wychowawc
OGÓLNE UWAGI DO MODERATORA:
Prowadz c wywiad nale y wykaza  si  uwag  oraz na bie co dostosowywa  form  i sposób 
zadawanych pyta  do sposobu komunikacji badanego, d c do uzyskania poszukiwanych 
informacji wymienionych na pocz tku ka dego modu u.
Oznaczenia stosowane w narz dziu:
pismo proste – poszukiwane informacje
pismo proste, kolor niebieski – uwagi, wskazówki dla moderatora
kursywa – komunikaty skierowane do osoby badanej, przyk adowe pytania
zaznaczenia – bardzo istotne elementy na pocz tku i ko cu wywiadu
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WYTYCZNE DO OBSERWACJI (DO ZANOTOWANIA WRAZ Z INFORMACJAMI Z PROTOKO U)
gdzie realizowany by  wywiad 
czy podczas wywiadu obecne by y inne osoby (je eli tak to czy znajdowa y si  w tym samym 
pomieszczeniu czy w innym)
je eli podczas wywiadu obecna by a inna osoba prosz  okre li  czy i jakiego rodzaju 
interakcje zachodzi y miedzy ni  a osob  udzielaj c  wywiadu (w szczególno ci czy pojawi y 
si  jakie  komentarze, uwagi, komunikaty niewerbalne dotycz ce kwes  i poruszanych 
w wywiadzie)
prosz  opisa  swoje ogólne wra enia: czy informacje przekazywane by y ch tnie czy 
niech tnie, które pytania powodowa y najwi cej trudno ci

OTWARCIE WYWIADU
Dzie  dobry
Nazywam si  ….. i reprezentuj   rm  PBS, która na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Spo ecznej w odzi 
prowadzi badanie na temat Zagro enia wykluczeniem spo ecznym dzieci i m odzie y zamieszkuj cych 
województwo ódzkie. Chcia bym/-abym z Panem/Pani  porozmawia  na temat klasy, której jest Pani/Pan 
wychowawc .
Chcia bym/-abym porozmawia  z Panem/Pani  o sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów, o ich codzienno ci, 
sukcesach, ale te  problemach i zagro eniach, jakie Pan/Pani u nich dostrzega.
Rozmowa nie powinna zaj  nam wi cej ni  60 minut.
Na pocz tek prosz , aby si  Pan/Pani przedstawi /a i powiedzia /a, której klasy i w której szkole jest wychowawc .
Moderator notuje powy sze informacje wraz z dat  i godzin  badania
Aby móc skupi  si  nie tylko na robieniu notatek, ale przede wszystkim na naszej rozmowie, chcia /a/bym j  nagra . 
Nagranie nie zostanie nigdzie opublikowane. Jest ono potrzebne, poniewa  wszystko, co Pani/Pan mówi podczas 
wywiadu, jest bardzo istotne. Nagranie zapobiega utracie wa nych informacji, które móg bym/-abym przeoczy  lub 
zapomnie . Czy zgadza si  Pan/Pani na to, abym w czy /-a dyktafon? 
[Moderator w cza dyktafon i rozpoczyna rozmow :] 

MODU  I. Determinanty
POSZUKIWANE INFORMACJE:
1. Okre lenie sytuacji sprawowania wychowawstwa
2. Charakterystyka sytuacji spo eczno-rodzinnej uczniów

Typy rodzin (Rodzina biologiczna, zast pcza, dom dziecka, inny typ rodziny)
Sytuacja zawodowa rodziców (pracuj cy, bezrobotni, opieka na osobami zale nymi, praca za granic , 
praca poza domem); Wykonywany zawód/praca (czy rodzice/opiekunowie dzieci s  zatrudnieni/
bezrobotni)
Sytuacja materialna rodziny
Okolica zamieszkania

1. Porozmawiajmy o Pani/Pana roli, jako wychowawcy klasy:
a. Od jak dawna jest Pani/Pan wychowawc  klasy?
b. Czy spotyka si  Pani/Pan z uczniami tylko na lekcjach wychowawczych, czy te  prowadzi z nimi inne lekcje?
2. Gdyby mia /mia a Pan/Pani podzieli  swoich uczniów w swojej klasie na grupy/typy, to jakich kryteriów 

podzia u by Pan/Pani u y /u y a? Jakie by yby to grupy/typy?
3. Z jakich rodowisk pochodz  uczniowie?
4. Jak wygl da ich sytuacja rodzinna?
5. Jak wygl da sytuacja zawodowa ich rodziców?
6. Jak sytuacja rodzinna uczniów wp ywa na ich funkcjonowanie?
7. Z jakiej okolicy wywodz  si  uczniowie, czy wp ywa to na ich funkcjonowanie w szkole?
MODU  II. Warunki materialne uczniów
POSZUKIWANE INFORMACJE:
Okre lenie sytuacji materialnej uczniów

Zasoby uczniów:
• podstawowe: przybory szkolne, ksi ki, rower
• Wa ne z punktu widzenia spo . funkcjonowania: telefon/smar  on, tablet, komputer, dost p do 

internetu, „modne ubrania”, gad ety
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1. Porozmawiajmy o sytuacji materialnej uczniów z Pani/Pana klasy.
a. Jak wygl da sytuacja materialna rodzin Pana/i uczniów? Czy i w jaki sposób si  ona przejawia? Je li 

z wypowiedzi respondenta wynika, e wyst puje zró nicowanie materialne w ród uczniów, zapytaj: 
Czy zró nicowanie materialne ma prze o enie na funkcjonowanie uczniów w klasie/w szkole (np. tworzenie 
si  grup; izolacja biedniejszych/bogatszych uczniów)? 

2. W jaki sposób w szkole podchodzi si  do uczniów w trudnej sytuacji materialnej? Czy maj  zapewniony jaki  
rodzaj wsparcia? Je li tak: Jaki? Od kogo? Je li nie: Dlaczego?

3. Jak Pan/Pani my li, czy brakuje jakiego  rodzaju wsparcia dla uczniów, którzy borykaj  si  z trudn  sytuacj  
materialn ?

MODU  III. Relacje rówie nicze/spo eczne w klasie
POSZUKIWANE INFORMACJE:
1. Relacje mi dzy wychowawc  a uczniami
2. Relacje mi dzy uczniami (w klasie i w szkole)
1. Jak Pani/Pan opisa by/-aby swój kontakt z uczniami?
2. Prosz  opowiedzie  mi o relacjach rówie niczych w Pani/Pana klasie.
3. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta : Czy klasa jest zgrana? Czy s  osoby 

wykluczone z grupy? Je li tak: Z jakich powodów (np. ze wzgl du na podej cie do obowi zków szkolnych; 
sytuacj  rodzinn , materialn )?

4. Prosz  opowiedzie  mi o relacjach rówie niczych Pani/Pana klasy z innymi uczniami w szkole.
5. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta : Czy mi dzy uczniami wyst puj  

kon  ikty? Je li tak: Jakie i w jaki sposób przebiegaj ?
6. Jak Pan/Pani my li, czy brakuje jakiego  rodzaju wsparcia dla uczniów, którzy borykaj  si  z problemami 

z relacjami rówie niczymi?
MODU  IV. Zdrowie
POSZUKIWANE INFORMACJE:
1. Okre lenie stanu zdrowia uczniów i wp ywu tego stanu na funkcjonowanie w szkole/klasie
1. Porozmawiajmy o sytuacji zdrowotnej Pani/Pana uczniów:
a) Czy s  w klasie uczniowie przewlekle chorzy lub niepe nosprawni? A osoby z alergiami?
b) Jak wygl da kwes  a zaburze  pokarmowych (oty o ci, anoreksji)?
c) Jak cz sto uczniowie doznaj  urazów?
d) Czy zdarzaj  si  uczniowie maj cy problem z utrzymaniem higieny osobistej?
e) Czy kwes  e zwi zane z wygl dem zewn trznym stanow  ród o kompleksów, problemów dla uczniów?
2. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta :Czy zdarzy o si , e podejmowa /a Pan/

Pani interwencj  w zakresie zdrowia uczniów? Je li tak, prosz  opowiedzie  o takiej sytuacji.
3. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta : Czy dostrzega Pani/Pan przypadki 

zaburze  zachowania, nadpobudliwo ci? Czy s  takie, które wymaga yby pomocy specjalisty?
4. Prosz  powiedzie , czy i jakie dzia ania szko a podejmuje w zakresie zdrowia uczniów.
5. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta : Czy w szkole jest piel gniarka? Je li tak: 

W jakim wymiarze czasowym jest dost pna?
6. W jaki sposób podejmuje Pani/Pan tematy zwi zane ze zdrowym trybem ycia w komunikacji ze swoimi 

uczniami?
7. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta : Czy te tematy s  poruszane na lekcjach 

wychowawczych? W innych sytuacjach?
8. Jak Pani/Pan my li, czy brakuje jakiego  rodzaju wsparcia dla uczniów, którzy borykaj  si  z problemami 

zdrowotnymi?
MODU  V. Ryzyko
1. Zachowania ryzykowne
• U ywki (nikotyna, alkohol)
• Narkotyki
• Zachowania seksualne (w realu/w rzeczywisto ci wirtualnej/wykorzystywanie seksualne 

ma oletnich)
• Diety odchudzaj ce (+ zaburzenia od ywiania)
2. Uzale nienia (behawioralne/od substancji)



230 Wykluczenie spo eczne dzieci i m odzie y z województwa ódzkiego

1. W wielu szko ach istnieje problem ze stosowaniem u ywek przez uczniów. Jak Pani/Pan ocenia t  kwes   
w odniesieniu do swoich uczniów?

2. Pytanie wy cznie do wychowawców ze szkó  rednich: Czy pojawia si  problem jazdy po alkoholu?
3. Wspó czesnym problemem m odych osób s  nie tylko alkohol i narkotyki, lecz równie  uzale nienia cyfrowe. 

Jak Pani/Pan ocenia t  kwes   w odniesieniu do swoich uczniów?
4. Pytanie nie jest skierowane do wychowawców klas 1-5 szko y podstawowej: Czy Pana/i uczniowie 

podejmuj  jakie  inne zachowania ryzykowne? (Moderator: je li respondent sam nie poruszy  tych 
kwes  i, dopytaj o poszczególne sytuacje: problemy z prawem, ryzykowne zachowania seksualne, 
hazard).

5. Czy uczniowie stosuj  diety odchudzaj ce? Czy s  uczniowie, którzy zmagaj  si  z problemem zaburze  
od ywiania?

6. Czy i jaki sposób podejmuje Pan/Pani tematy zwi zane z zachowaniami ryzykownymi i przeciwdzia aniem 
takim zachowaniom w komunikacji ze swoimi uczniami?

7. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta : Czy te tematy s  poruszane na lekcjach 
wychowawczych? W innych sytuacjach?

8. Jak Pan/Pani my li, czy brakuje jakiego  rodzaju wsparcia dla uczniów, którzy podejmuj  ryzykowne 
zachowania, stosuj  u ywki, s  uzale nieni?

MODU  VI. Edukacja
POSZUKIWANE INFORMACJE:
5. Osi gni cia edukacyjne 
6. Aspiracje edukacyjne/zawodowe
7. Aktywno ci pozalekcyjne (organizowane przez szko ): kó ka zainteresowa , inne zaj cia 

organizowane przez szko : sportowe, teatralne, korepetycje/zaj cia wyrównawcze; udzia  
w akademiach/przedstawieniach, wyj cia do teatru/kina, wycieczki, zielone szko y, samorz d 
szkolny/klasowy.

1. Jak pod wzgl dem osi gni  edukacyjnych Pani/Pana klasa prezentuje si  na tle szko y?
2. Czy s  uczniowie maj cy problemy z nauk ? Je li tak: Na czym polegaj  te problemy? Z czego Pani/Pana 

zdaniem wynikaj  te problemy?
3. Czy s  uczniowie, których zachowania sprawiaj  trudno ci z nauczaniem? Je li tak: Jakie problemy 

z zachowaniem najcz ciej pojawiaj  si  w klasie? Z czego wynikaj  te problemy?
4. Czy uczniowie bior  udzia  w zaj ciach, wyj ciach lub wyjazdach pozalekcyjnych organizowanych przez 

szko ? W jakich?
5. Czy wie Pani/Pan, jakie plany na przysz o  maj  Pani/Pana uczniowie? Czy i kiedy porusza si  z uczniami 

temat ich przysz o ci np. zawodowej, edukacyjnej?
6. Jak Pani/Pan my li, czy brakuje jakiego  rodzaju wsparcia dla uczniów, którzy borykaj  si  z problemami 

z nauk ?
MODU  VII. Aktywno /partycypacja
POSZUKIWANE INFORMACJE:
1. Uczestnictwo w kulturze
2. Aktywno  w internecie
3. Uprawianie sportu
4. Zainteresowania
5. Przynale no  do organizacji
1. Prosz  opowiedzie  mi o Pani/Pana uczniach w kontek cie pozaszkolnym.
2. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta : Jakie s  zainteresowania pozaszkolne 

Pani/Pana uczniów?
3. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta : Czy uczniowie nale  do organizacji? 

Je li tak: Jakich?
4. Jak Pan/Pani my li, jak mo na by zach ci  uczniów, by cz ciej uczestniczyli w aktywno ciach 

pozaszkolnych?
MODU  VIII. Korzystanie ze wsparcia
POSZUKIWANE INFORMACJE:
2. Rozmowy z wychowawc
3. Formy wsparcia
4. Cz stotliwo  korzystania ze wsparcia
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1. Czy rodzice wspó pracuj  ze szko  (i innymi instytucjami) w sytuacjach problemowych?
2. Czy szko a i uczniowie maj  mo liwo  korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej (np. poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna)? 
3. Jak cz sto szko a/uczniowie/rodzice korzystaj  z tej pomocy?
4. Prosz  opowiedzie  mi, w jaki sposób stara si  Pani/Pan dzia a  w sytuacjach problemowych w klasie?
5. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta : Czy kieruje Pani/Pan uczniów 

z problemami do specjalistów (je li tak: ilu uczniów w Pani/Pana klasie skorzysta o z pomocy specjalistów?), 
czy raczej stara si  Pani/Pan samodzielnie rozwi zywa  problemy uczniów?

6. Je eli respondent nie poruszy  sam tej kwes  i, nale y dopyta : Czy s  takie osoby/instytucje, do 
których mo e si  Pani/Pan zwróci  o pomoc w sytuacjach problemowych z uczniami lub ich rodzicami?

7. Czy s  jakie  osoby lub instytucje, od których chcia (a)by Pan/i otrzymywa  wi ksze wsparcie? Je li tak: 
Jakiego rodzaju wsparcie?

ZAMKNI CIE WYWIADU
Czy podczas naszej rozmowy pomin am/ em jakie  kwes  e, które Pana/Pani zdaniem powinny zosta  

jeszcze omówione? Czy jest co  co chcia /a/by Pan/i doda ? Skomentowa ? [Je li badany chce co  
doda , Moderator powinien pozwoli  rozmówcy na uzupe nienie swojej wypowiedzi. Je li rozmówca 
nie chce uzupe ni  wcze niejszych wypowiedzi, Moderator powinien zako czy  rozmow ]

Ja nie mam ju  wi cej pyta  i bardzo dzi kuj , e zgodzi /-a si  Pan/Pani po wi ci  mi czas.

DO PROTOKO U:
1. P e  respondenta: 
2. Wiek respondenta:
3. miejscowo  (gmina/powiat):
4. wielko  miejscowo ci (wg placówki):
a) wie
b) miasta do 40 tysi cy mieszka ców
c) miasta powy ej 40 tysi cy mieszka ców
d) ód
5. typ szko y:
6. klasa, której dotyczy wywiad:
7. miejsce realizacji wywiadu:
8. czas trwania wywiadu:
9. oznaczenie transkrypcji wywiadu:

DODATKOWE OBSERWACJE DO ZANOTOWANIA:
czy podczas wywiadu obecne by y inne osoby (je eli tak to czy znajdowa y si  w tym samym 

pomieszczeniu czy w innym)?:

je eli podczas wywiadu obecna by a inna osoba, prosz  okre li , czy i jakiego rodzaju interakcje zachodzi y 
miedzy ni  a osob  udzielaj c  wywiadu (w szczególno ci czy pojawi y si  jakie  komentarze, uwagi, 
komunikaty niewerbalne dotycz ce kwes  i poruszanych w wywiadzie):

prosz  opisa  swoje ogólne wra enia: czy informacje przekazywane by y ch tnie czy niech tnie, które 
pytania powodowa y najwi cej trudno ci:
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