
                  FUNKCJONOWANIE SZKOŁY – DIAGNOZA ŚRODOWISKA     SZKOLNEGO 

    Szkoła Podstawowa nr 3 w Mysłowicach usytuowana jest                  w 

dzielnicy Mysłowic – Janowie. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązek 

szkolny realizuje 392 uczniów. Placówka jest dobrze przygotowana do 

przyjęcia sześciolatków. Jest  ich 36. Do naszej szkoły uczęszczają również 

dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami i schorzeniami.  

        Dzieci otoczone są opieką, mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia 

specjalistyczne : rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, 

logopedyczne, terapeutyczne, a także dydaktyczno – wyrównawcze. Mają 

też zapewnioną opiekę świetlicy i posiłki w stołówce szkolnej. Wszyscy 

uczniowie mają możliwość korzystania z nieodpłatnych zajęć 

pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły – różnorodne koła 

zainteresowań dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Szkoła 

dysponuje pomieszczeniami, sprzętem i pomocami oraz wysoko 

wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. 

       W naszej szkole kładzie się duży nacisk na współpracę z rodzicami, 

ponieważ tylko wspólne oddziaływania wychowawcze na gruncie dom 

rodzinny – szkoła mogą przynieść oczekiwane i pozytywne efekty 

wychowawcze. W tym celu organizujemy cykliczne zebrania                  z 

rodzicami, konsultacje oraz rozmowy indywidualne. 

      Szkoła zlokalizowana jest w dzielnicy Janów oddalonej od centrum 

miasta. Teren jest w miarę bezpieczny z uwagi na odległość od drogi 

głównej. W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w budynku szkoły 

(parter), jak również na zewnątrz szkoły został zainstalowany monitoring. 

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek szkoły jest zamykany. Prowadzony 

jest rejestr osób trzecich wchodzących na teren szkoły. Podczas trwania 

zajęć lekcyjnych na korytarzach dyżurują pracownicy obsługi. Na 

przerwach dyżurami objęte są nie tylko korytarze szkolne, ale również 

pomieszczenia uważane przez uczniów za niebezpieczne (toalety, szatnia 

oraz pomieszczenia przy sali gimnastycznej).  



         Z analizy dokumentacji szkolnej, obserwacji, rozmów oraz ankiet 

wynika, że z roku na rok wzrasta poziom bezpieczeństwa uczniów       w 

szkole. Natomiast wśród uczniów  występują sporadycznie następujące 

problemy: konflikty rówieśnicze, zachowania agresywne wobec 

rówieśników, pojedyncze przypadki autoagresji, elementy przemocy 

rówieśniczej (dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, popychanie, nie 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz norm i zasad obowiązujących 

w szkole, wulgarne słownictwo), brak motywacji do nauki, negatywny 

stosunek do obowiązków szkolnych, brak poszanowania własności 

prywatnej i szkolnej.  

     Środowisko rodzinne naszych uczniów jest zróżnicowane pod 

względem struktury zatrudnienia, zamożności i poziomu życia. Na 

przestrzeni ostatnich lat nie zanotowano szczególnej eskalacji problemów 

społecznych takich jak : euro sieroctwo, bezrobocie, ubóstwo, 

uzależnienia w rodzinach. Natomiast zarejestrowano ilościowy i 

jakościowy wzrost problemów w obszarze życia rodzinnego naszych 

uczniów. Są one czynnikiem ryzyka występowania zachowań 

zagrażających prawidłowemu rozwojowi dziecka w sferze fizycznej, 

psychicznej i społecznej. Są to najczęściej : zaburzenia więzi rodzinnych, 

separacje, rozwody, wysoki poziom konfliktów                   w rodzinach, 

niekonsekwencja w wychowaniu, nadmierna tolerancja, modelowanie 

nieprawidłowych zachowań i postaw, nieporadność       w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych, niespójny front wychowawczy rodziców, 

niewielkie zainteresowanie rodziców sprawami szkolnymi dziecka.                                                                                                          

W ostatnich  latach wzrosła również liczna uczniów wychowujących się w 

rodzinach zastępczych.  

         Z przeprowadzonych analiz wynika, że wśród uczniów naszej szkoły 

nie ma problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, 

a większość uczniów wie jak bezpiecznie korzystać z komputera i 

Internetu. Nie zaobserwowano również zjawiska wagarów. 



     W rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i  opiekuńczych szkoła 

współpracuje z instytucjami i organizacjami takimi jak :  

− Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mysłowicach, 

− Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna                 

w Katowicach, 

−  Komenda Miejska Policji, 

− Sąd Rejonowy w Mysłowicach – Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

− Zespół Nadzoru Kuratorskiego, 

− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

− Rzymskokatolicka Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela, 

− Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP                    

i św. Maksymiliana Kolbe, 

− Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

− Urząd Miasta w  Mysłowicach,  

− Stowarzyszenie „Wiosna” – Akademia Przyszłości, 

− Straż Miejska w Mysłowicach.                                                                                                                 

            

 

        


