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Wprowadzenie 

Prawa dziecka wynikają bezpośrednio z przyrodzonej godności człowieka. Nie  

są tożsame z potrzebami lecz służą ich ochronie. Warto podkreślić, że nie jest możliwe 

prawne zagwarantowanie realizacji potrzeb człowieka, a jedynie stworzenie warunków 

sprzyjających ich zaspakajaniu. Niezaspokojenie istotnej jego potrzeby (np. pragnienia 

miłości czy szacunku) jest sytuacją bardzo niekorzystną, ale nie oznacza, że stanowi 

konsekwencję braku realizacji jego praw.  

Wśród licznych praw ważne miejsce zajmuje prawo dziecka do nauki, które M. Kozak 

(2013, s. 119) definiuje jako wynikającą z prawa naturalnego, zdeterminowaną normatywnie 

przestrzeń procesów związanych z realizacją kształcenia formalnego w ramach danego 

systemu oświaty oraz procesów życia społecznego, dzięki którym jednostka w określonym 

stadium swojego rozwoju nazwanym dzieciństwem uczy się świadomie rozwijać siebie, swoją 

wiedzę, zdolności i postawy, w celu jak najpełniejszego i twórczego autorozwoju oraz udziału 

w życiu społecznym i budowania kultury poszanowania praw człowieka. Niemniej 

ustawodawca posługuje się terminem ,,prawo dziecka do nauki”, co stanowi węższą kategorię 

definicji ,,prawa dziecka do edukacji”, funkcjonującej w pedagogice. Autorka podkreśla,  

że w praktyce szkolnej występuje wiele barier edukacyjnych, które uniemożliwiają 

przestrzeganie tego prawa. W jej ocenie bariery edukacyjne to: konsekwencje zaistnienia 

niekorzystnej sytuacji, zdarzenia czy problemów, wynikające m.in. z sytuacji indywidualnej 

ucznia, z sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, a także z polityki oświatowej, które 

ograniczają bądź całkowicie uniemożliwiają realizację prawa dziecka do uczestnictwa 

w procesach edukacyjnych (M. Kozak, 2013, s. 138).  

Prawo dziecka do nauki gwarantują następujące akty normatywne: Konstytucja 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 – art. 70 ust. 1, Konwencja o prawach 

dziecka – art. 28 ust. 1, Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności2 – art. 2, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 

i Kulturalnych3 – art. 13. Przepisy Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach dziecka 

precyzują ponadto obowiązki państwa w tym zakresie stanowiąc, że powinno ono zapewnić 

dzieciom powszechny dostęp do obowiązkowego nauczania na poziomie podstawowym oraz 

                                                 
1 Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 
2 Dz. U. z 1995 r., Nr 36, poz. 175 i 178 
3 Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169 
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wspierać ich kształcenie na wyższych poziomach edukacji. Do bardzo ważnych aktów 

prawnych kształtujących sytuację prawną dzieci w Polsce w procesie edukacji należą 

również: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe4, ustawa z dnia 7 września 

1991 r o systemie oświaty5, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela6.  

Warto zauważyć, że Konwencja o prawach dziecka wyznacza podstawowy kierunek 

realizacji praw dziecka, w tym prawa do nauki. Najważniejszą zasadą, wynikającą  

z art. 3 Konwencji jest nadrzędność najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka  

we wszystkich działaniach dotyczących dzieci. Zapis ten reguluje wszelkie działania 

podejmowane przez instytucje oświatowe, którym przede wszystkim powinna przyświecać 

zasada dobra dziecka.  

Prawu dziecka do nauki towarzyszą też inne ważne prawa, które muszą być 

respektowane przez osoby dorosłe, a w szczególności przez rodziców i opiekunów prawnych 

oraz nauczycieli. Zgodnie z art. 31 Konwencji dzieciom należy się wypoczynek i czas wolny 

na zabawę zarówno w domu rodzinnym, jak i w szkole – czyli środowiskach, w których 

spędzają większość dnia. Ponadto przysługuje im prawo do udziału w zajęciach 

rekreacyjnych oraz imprezach kulturalnych i artystycznych.  

Zapisy prawne nakazują zatem harmonizowanie prawa dziecka co nauki oraz 

wypoczynku i rozwoju różnych innych form aktywności. Szkoły zobligowane są zatem  

do organizacji życia szkolnego w taki sposób, aby dzieci miały zapewnioną odpowiednią 

proporcję między zadaniami związanymi z nauką w szkole, a tymi mającymi na celu 

rozwijanie ich zainteresowań i pasji na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Stanowi 

o tym ustawa – Prawo oświatowe wskazując, że zadaniem systemu oświaty jest nie tylko 

zapewnienie każdemu obywatelowi prawa do kształcenia się, a dzieciom i młodzieży także 

prawa do wychowania i opieki (art. 1 pkt 1), ale również upowszechnianie wśród uczniów 

wiedzy na temat zasad zrównoważonego rozwoju (art. 1 pkt 15) i zapewnienie warunków  

do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu 

wolnego (art. 1 pkt 20). 

Prawa ucznia wymienione w ustawie – Prawo oświatowe, obejmują również jego 

prawo do zapoznania się z programem nauczania oraz jego elementami składowymi, a także 

wymaganiami stawianymi przed nim przez nauczycieli, które stanowią podstawę jego 
                                                 
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 966, z późn. zm. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm. 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 967 
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oceniania w sposób jawny i adekwatny do wkładu pracy oraz poziomu jego wiedzy 

i umiejętności. Ściśle wiąże się to z jego prawem do dostosowania nauczanych treści 

i sposobów ich przekazywania do możliwości i potrzeb oraz udzielania mu wsparcia 

pedagogiczno-psychologicznego. Uczeń może aktywnie uczestniczyć, zgodnie ze swoimi 

potrzebami, w różnorodnej działalności prowadzonej na terenie szkoły. Ustawa zapewnia mu 

zniesienie nierówności w zakresie warunków kształcenia oraz powszechny dostęp do nauki 

w szkołach publicznych, których ukończenie wymagane jest w procesie uzyskiwania 

wykształcenia wyższego.  

Uczniowie powinni też mieć możliwość uzyskania wiedzy o swoich prawach 

(prawach człowieka, w tym prawach dziecka). Dlatego też przepisy szeroko rozumianego 

prawa oświatowego przewidują obowiązek informowania i propagowania wiedzy o prawach 

dziecka wśród uczniów. Respektowanie tych praw i działanie dla dobra dzieci to jedno 

z podstawowych zadań nauczycieli (art. 6 ustawy Karta Nauczyciela). Dlatego tematyka praw 

dziecka i praw człowieka jest również włączona w treści podstawy programowej kształcenia 

ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych. 

Odrębną kwestią jest ustalenie, w jaki sposób powyższe przepisy są realizowane 

w praktyce. Teoretycznie stanowią bowiem solidną podstawę do ochrony ważnych praw 

i potrzeb dzieci w procesie edukacyjnym. Celem nadrzędnym przeprowadzonego badania 

było sprawdzenie, w jakim stopniu respektowane jest ono w kontekście procesu nauczania 

i wychowania uczniów klas VII w roku szkolnym 2017/18. 

We wrześniu 2017 roku polskie szkolnictwo doświadczyło kolejnej reformy. 

Stopniowo wygaszane są gimnazja, które rozpoczęły swoją działalność 1 września 1999 roku 

w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 1998 roku, wprowadzonej w życie w 1991 

roku jako wyraz procesu przemian ustrojowych w Polsce (W. Szulakiewicz, 2006; J. Draus, 

R. Terelecki, 2010).  

Każda reforma skutkuje licznymi zmianami w wielu sferach funkcjonowania ludzi, 

którzy są z nią związani. Szczególnie podatne są na nie młode osoby z nieukształtowanymi 

jeszcze w pełni poglądami i postawami oraz systemem wartości. Dlatego proces 

wprowadzania reformy edukacji powinien być poprzedzony etapem przygotowań do niej. 

Najczęściej jest to długotrwały proces, zwłaszcza w przypadku osób nieprzekonanych do jej 

założeń. Negatywne postawy obywateli zasadniczo dominują w pierwszych fazach wdrażania 

założeń reformy w życie, aczkolwiek mogą one nasilać się u osób, które z czasem będą 

doświadczały negatywnych jej skutków lub osłabiać u osób, które uzyskają z niej wymierne 

korzyści. Opór czynny lub bierny będzie jednak konsekwencją braku gotowości do zmiany. 



6 

Można zatem spodziewać się, że w pierwszym etapie wprowadzania reformy edukacyjnej 

obywatele przejawiają skrajne opinie na jej temat.  

M. Kulesza (2007) podkreśla, że bardzo ważne jest zdiagnozowanie społeczności 

szkolnej w zakresie jej odczuć oraz sposobu postrzegania procesu dydaktyczno-

wychowawczego. Taka subiektywna, aczkolwiek wielostronna reprezentacja obiektywnych 

uwarunkowań środowiska szkolnego z perspektywy uczniów, ich rodziców i nauczycieli, 

a także dyrektorów szkół umożliwia zidentyfikowanie czynników ryzyka, ale i zasobów 

znajdujących swoje odzwierciedlenie w samopoczuciu i zachowaniu uczniów (jak również 

nauczycieli i rodziców). 

Zważywszy na prawa dziecka do edukacji najważniejsze są poglądy uczniów na temat 

swojej sytuacji związanej z nauką w obecnym roku szkolnym 2017/18. Według B. Harwas-

Napierały i J. Trempały (2005) siódmoklasista znajduje się na etapie wczesnej adolescencji, 

w którym zachodzą liczne, intensywne zmiany w sferze psychicznej, społecznej i fizycznej, 

ukierunkowujące młodego człowieka na osiąganie dorosłości, co może przejawiać się 

w zmianie sposobu zachowania. Okres dojrzewania można uznać za kryzys rozwojowy, 

którego nie przechodzi pozytywnie wiele młodych osób doświadczając regresu lub stagnacji 

w rozwoju (E. Erikson, 2004). Nierzadko dysharmonia występująca między poszczególnymi 

sferami funkcjonowania (często w diadzie ,,rozwój fizyczny” – ,,rozwój psychiczny”) 

młodzieży skutkuje zaburzeniami w ich zachowaniu. W takim trudnym okresie życia 

potrzebuje ona wyjątkowego  wsparcia ze strony osób dorosłych (zob. A. Lewicka-Zelent, 

2014). 

Założenia sondażu 

Od września 2017 roku w nowej rzeczywistości szkolnej przyszło odnaleźć się 

młodzieży, która rozpoczęła naukę w klasie VII szkoły podstawowej. Na wdrożenie zmian  

do praktyki szkolnej nie było wiele czasu, co wzbudziło znaczny niepokój zarówno  

u uczniów, jak i ich rodziców oraz nauczycieli. Do Rzecznika Praw Dziecka zaczęły wpływać 

informacje o problemach związanych z naruszaniem prawa dziecka do nauki, odpoczynku  

i rozwoju zainteresowań. Nie sposób w jednym badaniu sondażowym zawrzeć wszystkich 

ważnych składowych sytuacji uczniów związanych z nauką w klasie VII, dlatego 

skoncentrowano się na tych obszarach, na które zwróciły uwagę osoby zgłaszające skargi  

do Rzecznika Praw Dziecka. Podjęte działania stanowią zatem odpowiedź na otrzymywane 

listy, w których na plan pierwszy wysuwała się trudna sytuacja uczniów spowodowana ich 

nauką w klasie VII w zreformowanej szkole podstawowej. Z pedagogicznego  
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i psychologicznego punktu widzenia niezmiernie ważne jest dokonanie wstępnej oceny 

sytuacji znaczącej grupy uczniów i sformułowanie wniosków praktycznych, służących 

zwiększeniu efektywności oddziaływań wspierających ich rozwój.  

Młodzież z klas VII znalazła się w podwójnie trudnej sytuacji, gdyż z jednej strony 

wkroczyła w etap szybkich przemian związanych z okresem adolescencji, a z drugiej została 

zmuszona do błyskawicznej adaptacji do nowej sytuacji szkolnej, pomimo że wcześniej 

przygotowywała się do zupełnie innych zmian w swoim życiu (ukończenia szkoły 

podstawowej i rozpoczęcia nauki w gimnazjum). Ponadto w grupie badanych uczniów 

znajdują się ci, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, co wiąże się z wcześniejszym 

podejmowaniem przez nich trudnych zadań edukacyjnych.  

W przypadku badań przeprowadzanych w środowisku szkolnym nie wystarczy jednak 

poznanie opinii samych uczniów, gdyż stanowią oni jeden z podmiotów społeczności 

szkolnej. Stąd też zdecydowano się na wielostronną ocenę sytuacji związanej z nauką 

młodzieży klas VII w roku szkolnym 2017/18, uwzględniającą dodatkowo punkt widzenia: 

rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół. Uzyskany obraz będzie stanowił kompilację 

subiektywnych odczuć i doświadczeń: młodzieży, rodziców, którym najbliższe jest dobro ich 

dzieci, nauczycieli – profesjonalistów w zakresie nauczania i wychowania oraz kadry 

zarządzającej, od decyzji której zależy całokształt działań podejmowanych na terenie szkoły. 

Przeprowadzenie takiego kompleksowego sondażu zwiększa szanse na uzyskanie 

pełniejszego obrazu omawianego zjawiska i podjęcie działań optymalizujących 

funkcjonowanie uczniów w szkole oraz poszanowanie praw dzieci i zaspokojenie ich 

indywidualnych potrzeb.  

Celem przeprowadzonego sondażu było poznanie opinii młodzieży, rodziców, 

nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych na temat sytuacji uczniów klas VII w roku 

szkolnym 2017/18, zgodnie z oczekiwaniami osób zgłaszających skargi w tym zakresie  

do Rzecznika Praw Dziecka. Uzyskane wyniki badań stanowią wstęp do pogłębionych analiz 

badawczych na ten temat, a w przyszłości umożliwią zaaranżowanie odpowiednich 

oddziaływań zmierzających do większego respektowania praw uczniów i realizacji ich 

potrzeb związanych z nauką. Postanowiono również sprawdzić, czy i w jakim stopniu 

usytuowanie szkoły (szkoła miejska – szkoła wiejska) różnicuje dyrektorów, uczniów i ich 

rodziców pod względem opinii na podjęty temat.  
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Przebieg sondażu 

Przeprowadzenie badania była odpowiedzią Rzecznika Praw Dziecka na listy, które 

przysyłały dzieci oraz ich rodzice i nauczyciele dostrzegający niepokojące zmiany 

w zachowaniu uczniów klas VII, a które według nich wynikały z nowej sytuacji szkolnej, jaka 

powstała po wprowadzeniu w 2017 roku reformy edukacji. W konsekwencji rozmów 

z udziałem specjalistów podjęto decyzję o konieczności sprawdzenia, jaka jest faktyczna 

sytuacja uczniów z klas VII w kontekście oceny uzyskanej w świetle sondażu 

przeprowadzonego w kilkudziesięciu szkołach podstawowych, a nie z perspektywy 

pojedynczych doświadczeń członków społeczności szkolnej.  

Badanie sondażowe realizowano w kilku etapach. 

1. Etap przygotowawczy trwał od listopada 2017 roku do marca 2018 roku i obejmował 

następujące działania:  

− prace nad konstruowaniem kwestionariuszy. Skonstruowano cztery narzędzia,  

po jednym dla: uczniów z klas VII, ich rodziców, nauczycieli uczących młodzież 

w klasach siódmych i dyrektorów tych szkół podstawowych. Pytania dotyczyły 

różnych kwestii związanych z nauką 13- i 14-letniej młodzieży, zgłaszanych  

do Rzecznika Praw Dziecka, w tym m.in.: barier edukacyjnych, na jakie napotkali 

uczniowie podczas nauki w klasie VII; najczęściej doświadczanych przez nich emocji; 

przygotowywania się w domu do nauki w szkole, prawa do odpoczynku i rozwijania 

swoich zainteresowań oraz kondycji psychicznej. 

− wskazano szkoły podstawowe, w których uczy się młodzież w klasach VII – losowo 

wytypowano 76 szkół ze wszystkich województw. 

W badaniu uczestniczyło: 

− 3328 uczniów z klas VII; 

− 617 rodziców uczniów klas VII; 

− 959 nauczycieli uczących w klasach VII; 

− 76 dyrektorów szkół podstawowych. 

2. Etap badań właściwych – pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka prowadzili 

badanie sondażowe od marca do czerwca 2018 roku. Podjęte przez nich działania 

objęły: 

− przekazanie dyrektorom wylosowanych szkół informacji o zamiarze przeprowadzenia 

sondażu (list od Rzecznika Praw Dziecka); 
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− telefoniczne uzgodnienie z dyrektorami szkół harmonogramu badania, zgodnie 

z potrzebami uczniów i nauczycieli (termin badania dostosowano do planu zajęć 

odbywających się w szkole); 

− organizację spotkań w szkołach z udziałem pracowników Biura Rzecznika Praw 

Dziecka, podczas których rozmawiano z uczniami na temat praw dziecka oraz 

przekazano materiały promocyjne RPD i przedstawiano zadania Rzecznika Praw 

Dziecka, a także podkreślono możliwość skorzystania przez nich z pomocy Rzecznika 

w zakresie określonym ustawą;  

− anonimowe badania sondażowe przeprowadzone przez ankieterów – pracowników 

BRPD z przygotowaniem pedagogicznym lub psychologicznym wśród: uczniów, 

nauczycieli i dyrektorów. Kwestionariusze ankiet dla rodziców zostały przekazane  

za pośrednictwem ich dzieci – uczniów klas siódmych (wraz z kopertą zwrotną bez 

kosztów wysyłki ze strony rodziców). Taki sposób badania umożliwił przebadanie 

ucznia – jego rodziców, uczących go nauczycieli i dyrektora szkoły, do której 

uczęszcza. 

− tworzenie bazy danych w programie statystycznym i obliczenia statystyczne 

przeprowadzone w programie SPSS for Windows.  

3. Opracowanie raportu z sondażu przez: Agnieszkę Lewicką-Zelent, 

Ewę Trojanowską, Teresę Zubrzycką-Maciąg i Piotra Kwiatkowskiego.  

Charakterystyka osób i terenu badań 

W skład grupy osób badanych weszło 76 dyrektorów szkół, z czego 44 (58%) ze szkół 

wiejskich, a 32 (42%) – szkół miejskich. Badane osoby udzieliły podstawowych informacji na 

temat szkół, w których prowadzone były badania. 

Szkoły kierowane przez badanych dyrektorów różnią się liczbą oddziałów. 

W szkołach miejskich uczy się więcej uczniów. W jednej placówce  średnio jest  

27 oddziałów, a w szkołach wiejskich o 7 mniej (wykres 1). 
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Wykres 1. Średnia liczba oddziałów w szkołach 

Z uwagi na większą liczbę wszystkich oddziałów w szkołach miejskich można 

spodziewać się, że i liczba oddziałów klas siódmych będzie większa w miastach (tabela 1). 

Tabela 1. Liczba oddziałów klas siódmych w szkołach 

liczba oddziałów klas 
siódmych 

szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

1 18 40,9 2 6,3 20 26,3 

2 24 54,5 10 31,3 34 44,7 

3 2 4,5 9 28,1 11 14,5 

4 0 0 4 12,5 4 5,3 

5 0 0 1 3,1 1 1,3 

6 0 0 6 18,8 6 7,9 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

Objaśnienia: N – liczba osób badanych, % – odsetek badanych osób 

 

Dane zawarte w tabeli 1 potwierdzają, że w szkołach miejskich uczy się więcej 
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w mniejszych miejscowościach najczęściej są dwa oddziały (ok. 55%) lub jest tylko jeden 

(ok. 41%), natomiast w miastach są zazwyczaj dwa (31%) lub trzy (28%), a następnie sześć 

(ok. 19%) i cztery (ok. 13%). 

Analogicznie do wykazanego powyżej stanu, badani dyrektorzy kierują szkołami 

o zróżnicowanej liczbie uczniów.  

 
Wykres 2. Średnia liczba uczniów w szkołach 

Łącznie dyrektorzy ze szkół miejskich mają pod swoją opieką niemal dwukrotnie 

większą grupę uczniów niż dyrektorzy szkół wiejskich, mimo że w badaniu uczestniczyło ich 

mniej niż dyrektorów ze szkół usytuowanych na wsi. Istotne różnice odnotowano też między 

liczebnością uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Dyrektorzy szkół miejskich mieli w zarządzanych przez siebie szkołach dwukrotnie więcej 

uczniów z opiniami i trzykrotnie więcej z orzeczeniami poradni psychologiczno-

pedagogicznej (wykres 2). 
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Wykres 3. Średnia liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

Dyrektorzy szkół miejskich zatrudniają dwukrotnie więcej nauczycieli na pełnym 

etacie niż dyrektorzy szkół wiejskich. Sytuacja ta jest oczywista biorąc pod uwagę mniejszą 

liczbę uczniów w szkołach usytuowanych na wsi. Analogicznie o 1/3 więcej nauczycieli 

zatrudnianych w szkołach miejskich uczyło w klasach siódmych. Nie odnotowano natomiast 

różnicy w odniesieniu do zatrudniania nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

chociaż otrzymane wyniki wskazują, że dyrektorzy szkół wiejskich zatrudniają więcej 

nauczycieli na część etatu niż dyrektorzy ze szkół miejskich (wykres 3). 

 
Wykres 4. Średnia liczba specjalistów zatrudnionych w szkołach 
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logopedów, asystentów nauczyciela i innych nauczycieli-specjalistów (tyflopedagogów, 

surdopedagogów, oligofrenopedagogów – specjalistów z zakresu autyzmu, socjoterapeutów). 

Otrzymane wyniki wskazują zatem, że dyrektorzy szkół wiejskich w jednakowym stopniu,  

co dyrektorzy szkół w miastach dbają o jakość świadczonych przez swoich placówek usług 

edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, abstrahując od tego, czy liczba specjalistów 

w szkole jest wystarczająca. Z badań wynika natomiast, że dyrektorzy szkół miejskich 

zatrudniają zdecydowanie częściej nauczycieli wspomagających, co może wynikać z większej 

liczby uczniów w szkołach miejskich albo z większych ich możliwości zatrudniania takich 

specjalistów do pomocy uczniom (wykres 4). 

W skład grupy badanych osób weszło 959 nauczycieli uczących młodzież z klas VII 

w szkołach podstawowych na terenie całego kraju, z czego 471 zatrudnionych jest w szkołach 

wiejskich, a 488 w szkołach miejskich. Są oni zróżnicowani pod względem stażu pracy. 

Blisko połowa z nich naucza od ponad 20 lat (47%). Najmniej osób posiada krótki staż pracy 

– do 10 lat. Największa różnica między porównywanymi grupami osób dotyczy tych 

z najkrótszym i średnim czasem pracy. W szkołach znajdujących się w miastach więcej 

nauczycieli jest czynnych zawodowo od pięciu lat, a w szkołach na wsi – pedagogów, którzy 

pracują od 11 do 15 lat. Na tej podstawie można sformułować tezę, że badani nauczyciele  

w zdecydowanej większości są doświadczeni zawodowo, a zatem można domniemywać,  

że posiadają wysoko rozwinięte kompetencje wychowawcze i dydaktyczne (wykres 5). 

 
Wykres 5. Staż pracy badanych nauczycieli (%) 
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od uczniów i ich rodziców, a dzięki temu bardziej precyzyjny obraz dziecka w kontekście 

jego potencjałów, ale i problemów.  

Okazuje się, że zdecydowana większość pedagogów uczy siódmoklasistów, nie 

pełniąc jednocześnie funkcji wychowawcy klasy (86%). Niemniej ankietowani nauczyciele  

ze szkół znajdujących się w mieście częściej równocześnie uczą młodzież z ostatniej klasy 

szkoły podstawowej i są dla niej wychowawcami aniżeli nauczyciele ze szkół wiejskich 

(wykres 6). 

 
Wykres 6. Nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy klasy VII (%) 

Ostatnią, aczkolwiek równie ważną informacją był rodzaj nauczanego przedmiotu 

przez badanych nauczycieli (wykres 7). 
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W sposób graficzny wskazano przedmioty, które jako podstawowe wykładane  

są przez nauczycieli. W badanej grupie osób przeważają nauczyciele: matematyki, języka 

polskiego, języka angielskiego i fizyki, a następnie chemii oraz WF. Znaczna część z nich 

uczy więcej niż jednego przedmiotu. 

Stu pięćdziesięciu sześciu z nich specjalizuje się w dwóch przedmiotach, 

18 – w trzech, a 3 – w czterech. Najczęściej badani pedagodzy prowadzą lekcje z dwóch 

przedmiotów takich jak: biologia – chemia, geografia – informatyka, fizyka – matematyka, 

muzyka – plastyka, WDŻ – technika, fizyka – informatyka oraz matematyka – technika.  

W badaniu wzięło udział 617 rodziców, których dzieci uczęszczają do klasy VII 

w szkołach miejskich (ok. 54%) i wiejskich (46%). 

 
Wykres 8. Rodzaj szkoły, do której uczęszczają uczniowie z klas VII (%) 

Badaniami objęto 3328 uczniów klas VII. Zauważalna jest niewielka dysproporcja 

pomiędzy liczebnością dziewcząt (42%) i chłopców (57%). Piętnaścioro uczniów nie podało 
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Dominującą grupę uczniów stanowią czternastolatkowie (52%) oraz trzynastolatkowie 

(40%), z których część rozpoczęła przygodę edukacyjną w szóstym roku życia. Wśród 

badanych znalazło się również nieco ponad 3% uczniów, którzy rozpoczęli naukę w 5 roku 

życia (wykres 10). 

 
Wykres 10. Wiek badanych uczniów (%) 
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Opinie dyrektorów szkół podstawowych na temat sytuacji 

młodzieży w klasach VII w roku szkolnym 2017/18 

Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży w roli uczniów klas VII 

Zadaniem pracowników szkoły jest zapewnienie optymalnych warunków  

do wszechstronnego rozwoju wszystkim uczniom. Efektywność oddziaływań edukacyjnych 

i wychowawczych uwarunkowana jest kondycją psychiczną uczniów, na którą składa się 

wiele czynników wewnętrznych (podmiotowych) i zewnętrznych (środowiskowych). 

W celu poznania tego aspektu funkcjonowania uczniów w szkole poproszono 

dyrektorów o ocenę kondycji psychicznej swoich uczniów.  

Tabela 2. Kondycja psychiczna uczniów z klas VII w ocenie dyrektorów 

kondycja psychiczna 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

bardzo dobra 1 2,3 1 3,1 2 2,6 

dobra 27 61,4 18 56,3 45 59,2 

przeciętna 15 34,1 11 34,4 26 34,2 

zła 0 0 1 3,1 1 1,3 

bardzo zła 1 2,3 0 0 1 1,3 

brak danych 0 0 1 3,1 1 1,3 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

 

Z otrzymanych od dyrektorów odpowiedzi wynika, że niezależnie od usytuowania 

szkoły, tj. na wsi czy w mieście, podobna ich liczba (odpowiednio 61% oraz 56% 

dyrektorów) ocenia kondycję uczniów klas siódmych jako dobrą. Ponadto po ok. 1/3 

dyrektorów z obydwu środowisk uznało, że kondycja psychiczna uczniów jest przeciętna, 

a 2% dyrektorów szkół wiejskich i 3% dyrektorów pracujących w miastach przyznało,  

że siódmoklasiści odznaczają się bardzo dobrą kondycją psychiczną. Z kolei 2% dyrektorów 
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szkół wiejskich i 3% miejskich oceniło psychiczne funkcjonowanie swoich uczniów z klas 

siódmych jako złe lub bardzo złe.  

Poproszono także dyrektorów o podzielenie się informacją, z jakimi problemami 

uczniów klas VII zgłaszają się do nich wychowawcy i nauczyciele.  

Tabela 3. Niepokojące przejawy zaburzeń w zachowaniu uczniów z klas VII zgłaszane 

dyrektorom przez wychowawców i nauczycieli 

niepokojące przejawy 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

zaniedbywanie nauki 31 70,5 22 68,8 53 69,7 

nieodrabianie prac domowych 31 70,5 21 65,6 52 68,4 

przeszkadzanie na lekcji 24 54,5 21 65,6 45 59,2 

bierność 25 56,8 18 56,3 43 56,6 

nadpobudliwość 18 40,9 8 25,0 26 34,2 

agresja 13 29,5 9 28,1 22 28,9 

korzystanie z telefonów na lekcji 9 20,5 6 18,8 15 19,7 

przemoc rówieśnicza 8 18,2 7 21,9 15 19,7 

wycofanie 4 9,1 7 21,9 11 14,5 

wagary 4 9,1 6 18,8 10 13,2 

przejawy uzależnień 3 6,8 4 12,5 7 9,2 

uzależnienie od papierosów 1 2,3 2 6,3 3 3,9 

przemęczenie 1 2,3 1 3,1 2 2,6 

problemy w nauce wynikające z nadmiaru 
obowiązków 1 2,3 1 3,1 2 2,6 

uzależnienie od komputera 1 2,3 0 0 1 1,3 
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uzależnienie od narkotyków 0 0 2 2,6 2 2,6 

uzależnienie od gier komputerowych 0 0 1 3,1 1 1,3 

uzależnienie od telefonu 0 0 1 3,1 1 1,3 

uzależnienie od Internetu 0 0 1 3,1 1 1,3 

zaburzenia odżywania 0 0 1 3,1 1 1,3 

samookaleczenia 0 0 1 3,1 1 1,3 

roszczeniowość 0 0 1 3,1 1 1,3 

złośliwość 0 0 1 3,1 1 1,3 

brak szacunku do dorosłych, w tym do 
nauczycieli 0 0 1 3,1 1 1,3 

przemoc wobec nauczycieli 0 0 0 0 0 0 

 

Otrzymane wyniki wskazują, że niezależnie od miejsca usytuowania szkoły 

dyrektorzy byli informowani przez nauczycieli i wychowawców o sprawach dotyczących: 

zaniedbywania nauki (ok. 71% wieś i ok. 69% miasto), nieodrabiania prac domowych  

(ok. 71% wieś i ok. 66% miasto), przeszkadzania na lekcji (ok. 55% wieś i ok. 66% miasto) 

oraz bierności (ok. 57% wieś i 56% miasto). Nauczyciele zgłaszają też dyrektorom agresywne 

zachowania uczniów (ok. 30% wieś i 28% miasto) oraz związaną z tym przemoc rówieśniczą 

(18% wieś i ok. 22% miasto). Borykają się też z problemem używania przez uczniów 

telefonów komórkowych podczas lekcji, o czym zaświadcza ok. 21% dyrektorów szkół 

wiejskich i ok. 19% dyrektorów z miast. Zastanawiające jest natomiast, że niemal dwukrotnie 

większej liczbie dyrektorów szkół wiejskich (ok. 41%) niż miejskich (25%) nauczyciele 

sygnalizują nadpobudliwość uczniów, a odwrotna sytuacja występuje w odniesieniu do ich 

wycofania, gdzie o pomoc proszonych jest dwukrotnie więcej dyrektorów szkół miejskich 

(ok. 22%) niż wiejskich (9%). 

Poproszono dyrektorów o opinię na temat dominujących u uczniów klas siódmych 

emocji, jakie towarzyszą im podczas pobytu w szkole. 
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Tabela 4. Dominujące emocje u uczniów z klas VII w opinii dyrektorów 

 
szkoły wiejskie szkoły 

miejskie ogółem 

N % N % N % 

obojętność 28 63,6 19 59,4 47 61,8 

zaciekawienie 24 54,4 24 75,0 48 63,2 

radość 19 43,2 12 37,5 31 40,8 

podekscytowanie 10 22,7 7 21,9 17 22,4 

apatia 10 22,7 7 21,9 17 22,4 

złość 10 22,7 6 18,8 16 21,1 

lęk 9 20,5 5 15,6 14 18,4 

duma 8 18,2 6 18,8 14 18,4 

irytacja 7 15,9 7 21,9 14 18,4 

rozczarowanie 6 13,6 4 12,5 10 13,2 

smutek 5 11,4 3 9,4 8 10,5 

entuzjazm 4 9,1 2 6,3 6 7,9 

niechęć do nauki 1 2,3 0 0 1 1,3 

wszystkie w zależności od sytuacji i osoby 0 0 1 3,1 1 1,3 

 

Zdaniem największej grupy dyrektorów szkół miejskich (75%) u uczniów dominuje 

zaciekawienie, podczas gdy dyrektorzy szkół wiejskich za dominującą emocję towarzyszącą 

uczniom uznali obojętność (ok. 64%). Z opinii dyrektorów szkół wiejskich wynika ponadto, 

że ich uczniowie doświadczają w szkole takich emocji, jak: zaciekawienie (54% dyrektorów), 

radość (43%), apatia, podekscytowanie i złość (po ok. 23%). Zdaniem dyrektorów szkół 

miejskich uczniom towarzyszą w szkole takie emocje, jak: obojętność (59%), radość 
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(ok. 38%) i podekscytowanie (ok. 22%), irytacja i apatia (po ok. 22%) oraz złość (ok. 19%). 

Traktując łącznie grupę badanych, dyrektorzy ocenili, że u uczniów klas siódmych 

przeważają: zaciekawienie (63%) oraz obojętność (ok. 62%). Mniejsza grupa dyrektorów  

na podstawie zachowania uczniów wnioskuje, że ich uczniowie z klas siódmych przeżywają 

w szkole: radość (41%) i podekscytowanie (22%), ale również apatię (22%), złość (21%), 

irytację (18%), lęk (18%) oraz dumę (18%). 

Kolejne pytanie skierowane do dyrektorów miało na celu poznanie charakteru spraw, 

z którymi zgłaszają się do nich sami uczniowie klas siódmych. 

Tabela 5. Problemy najczęściej zgłaszane dyrektorom przez uczniów z klas VII 

problemy 

szkoły 
wiejskie 

szkoły 
miejskie ogółem 

N % N % N % 

nadmiar nauki 35 79,5 26 81,3 61 80,3 

zbyt dużo prac domowych 19 43,2 12 37,5 31 40,8 

nadmiar sprawdzianów 13 29,5 10 31,3 23 30,3 

nadmiar kartkówek 14 31,8 8 25,0 22 28,9 

nieumiejętne rozwiązywanie konfliktów 
rówieśniczych 10 22,7 6 18,8 16 21,1 

przemoc rówieśnicza 7 15,9 6 18,8 13 17,1 

niewłaściwe reakcje nauczycieli 
na negatywne zachowania uczniów 5 11,4 3 9,4 8 10,5 

niesprawiedliwy sposób oceniania 4 9,1 1 3,1 5 6,6 

konieczność przyswojenia nowych treści, 
nieomówionych podczas lekcji 2 4,5 2 6,3 4 5,3 

zbyt dużo prac dodatkowych 2 4,5 2 6,3 4 5,3 

brak konsekwencji wychowawczej 3 6,8 1 3,1 4 5,3 

brak reakcji na negatywne zachowania uczniów 2 4,5 1 3,1 3 3,9 
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niewłaściwy sposób prowadzenia lekcji 1 2,3 1 3,1 3 2,6 

konflikty rówieśnicze 0 0 2 6,3 2 2,6 

rozczarowanie spowodowane tym, że nie poszli do 
gimnazjum 0 0 1 3,1 1 1,3 

hałas przeszkadzający uczniom 1 2,3 0 0 1 1,3 

tygodniowa liczba godzin 1 2,3 0 0 1 1,3 

zbyt mało czasu na opanowanie wiadomości i 
umiejętności 

oraz zajęcia pozalekcyjne 
1 2,3 0 0 1 1,3 

nieradzenie sobie z emocjami wynikającymi 
z wieku dojrzewania 0 0 1 3,1 1 1,3 

 

Analizując odpowiedzi dyrektorów szkół miejskich i wiejskich nie zauważa się 

dużych rozbieżności w ich doświadczeniach. Z otrzymanych od nich informacji wynika,  

że najczęściej są oni adresatami skarg uczniów na nadmiar nauki (80%), zbyt dużą ilość prac 

domowych (43% szkoła wiejska i ok. 38% szkoła miejska), nadmiar sprawdzianów (ok. 30% 

szkoła wiejska i 31% szkoła miejska) i kartkówek (ok. 32% szkoła wiejska i 25% szkoła 

miejska). Podobnie jak w powyższych sprawach dyrektorzy obydwu porównywanych 

środowisk są też proszeni przez uczniów o interwencję w sytuacji doświadczania przemocy  

ze strony rówieśników (ok. 16% szkoła wiejska i ok. 19% szkoła miejska) oraz pomoc  

we właściwym rozwiązaniu konfliktów rówieśniczych (ok. 23% szkoła wiejska i ok. 19% 

szkoła miejska). Uczniowie zgłaszali także problem  niewłaściwych  reakcji nauczycieli 

wobec określonego ich zachowania (szkoła wiejska 11% i szkoła miejska 9%). 

Aby uzyskać dokładniejszy obraz obciążeń uczniów klas siódmych w szkole zapytano 

dyrektorów, z jakimi problemami zgłaszają się do nich rodzice uczniów. 

Tabela 6. Problemy najczęściej zgłaszane dyrektorom przez rodziców uczniów z klas VII 

problemy 

szkoły 
wiejskie 

szkoły 
miejskie ogółem 

N % N % N % 

nadmiar nauki 35 79,5 24 75,0 59 77,6 
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zbyt dużo prac domowych 16 36,4 11 34,4 27 35,5 

nadmiar sprawdzianów 10 22,7 8 25,0 18 23,7 

przemoc rówieśnicza 10 22,7 6 18,8 16 21,1 

nadmiar kartkówek 7 15,9 4 12,5 11 14,5 

zbyt dużo prac dodatkowych 6 13,6 4 12,5 10 13,2 

niewłaściwe reakcje nauczycieli 
na negatywne zachowania uczniów 5 11,4 5 15,6 10 13,2 

konieczność przyswojenia nowych treści, 
nieomówionych podczas lekcji 3 6,8 4 12,5 7 9,2 

nieumiejętne rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych 3 6,8 4 12,5 7 9,2 

brak reakcji na negatywne zachowania uczniów 4 9,1 2 6,3 6 7,9 

brak konsekwencji wychowawczej 0 0 5 15,6 5 6,6 

niesprawiedliwy sposób oceniania 2 4,5 1 3,1 3 3,9 

niewłaściwy sposób prowadzenia lekcji 2 4,5 1 3,1 3 3,9 

rodzice nie zgłaszają problemów 0 0 1 3,1 1 1,3 

konflikty rówieśnicze 0 0 1 3,1 1 1,3 

obciążenie dużą liczbą zajęć szkolnych 0 0 1 3,1 1 1,3 

tygodniowa liczba godzin 1 2,3 0 0 1 1,3 

 

Otrzymane rezultaty badań sondażowych potwierdzają występowanie problemów, 

z którymi zgłaszają się do dyrektorów sami uczniowie. Okazuje się bowiem, że największa 

grupa badanych dyrektorów (ok. 80% szkoła wiejska i 75% szkoła miejska) wysłuchuje skarg 

rodziców w związku z nadmiarem nauki, którą obarczane są ich dzieci. Znaczącymi 

problemami, w rozwiązywaniu których rodzice proszą o pomoc dyrektorów są też prace 

domowe (36% szkoła wiejska i 34% szkoła miejska), nadmiar sprawdzianów (ok. 23% szkoła 

wiejska i 25% szkoła miejska), kartkówek (ok. 16% szkoła wiejska i ok. 13% szkoła miejska) 
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i prac dodatkowych (ok. 14% szkoła wiejska i ok. 13% szkoła miejska), które obarczają 

zbytnio dzieci uniemożliwiając im odpoczynek oraz rozwijanie zainteresowań. 

Oprócz próśb o interwencję w sprawach kształcenia rodzice zgłaszają dyrektorom 

sprawy wychowawcze, domagając się podjęcia działań w kwestii występującej w szkołach 

przemocy rówieśniczej (ok. 23% szkoła wiejska i ok. 19% szkoła miejska) oraz 

niewłaściwego zachowania nauczycieli wobec uczniów niesubordynowanych (11% szkoła 

wiejska i ok. 16% szkoła miejska). Zastanawia, że tylko dyrektorzy szkół miejskich (ok. 16%) 

spotkali się z zarzutem rodziców w związku z brakiem konsekwencji wychowawczej 

nauczycieli. 

W kontekście obciążenia uczniów nauką sprawdzono także, jak często uczniowie 

sygnalizują dyrektorom problemy związane z zadaniami domowymi (tabela 7). 

Tabela 7. Częstotliwość sygnalizowania dyrektorom szkół przez uczniów problemów związanych 

z zadaniami domowymi 

zgłaszanie problemów 
szkoły wiejskie szkoły 

miejskie ogółem 

N % N % N % 

bardzo często 0 0 0 0 0 0 

często 4 9,1 2 6,3 6 7,9 

czasami 22 50,0 14 43,8 36 47,4 

rzadko 9 20,5 6 18,8 15 19,7 

bardzo rzadko 9 20,5 9 28,1 18 23,7 

„Nie znam odpowiedzi. Taka informacja nie dotarła” 0 0 1 3,1 1 1,3 

ogółem 44 100,0 32 100,0 76 100,00 

 

Niemal połowa badanych dyrektorów stwierdziła, że skargi uczniów dotyczące zadań 

domowych pojawiają się czasami. Około osiem procent z nich rozpatruje je często, a kolejne 

43% z nich spotyka się z taką sytuacją rzadko lub sporadycznie.  
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Tabela 8. Nasilenie problemu przeciążenia zadaniami domowymi uczniów klas siódmych  

na podstawie zgłoszeń kierowanych do dyrektorów szkół 

nasilenie problemu 

szkoły 
wiejskie 

szkoły 
miejskie ogółem 

N % N % N % 

zdecydowanie tak 1 2,3 0 0 1 1,3 

raczej tak 7 15,9 9 28,1 16 21,1 

raczej nie 25 56,8 13 40,6 38 50,0 

zdecydowanie nie 10 22,7 10 31,3 20 26,3 

brak danych 1 2,3 0 0 1 1,3 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

 

Z badań wynika, że 76% dyrektorów z obu środowisk nie zauważa, aby problem prac 

domowych nasilił się w odniesieniu do uczniów klas siódmych. Jednakże 18% dyrektorów 

szkół wiejskich i 28% dyrektorów szkół miejskich jest przeciwnego zdania twierdząc,  

że uczniowie z klas VII częściej zgłaszają problemy związane z nadmiarem zadawanych prac 

domowych niż miało to miejsce w poprzednich latach. 

Tabela 9. Nasilenie problemów w pracy z uczniami z klas VII według dyrektorów 

nasilenie problemów 

szkoły 
wiejskie 

szkoły 
miejskie ogółem 

N % N % N % 

zdecydowanie tak 5 11,4 4 12,5 9 11,8 

raczej tak 8 18,2 3 9,4 11 14,5 

raczej nie 29 65,9 21 65,6 50 65,8 

zdecydowanie nie 2 4,5 4 12,5 6 7,9 

ogółem 44 100 32 100 76 100 
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Dyrektorzy zapytani, czy problemy dotyczące uczniów w klasach VII nasiliły się 

w porównaniu z pozostałymi uczniami młodszych klas, w większości (ok. 66% szkoła 

wiejska i ok. 66% szkoła miejska) stwierdzili, że raczej nie obserwują takiego zjawiska. 

Niestety niemal co trzeci z dyrektorów szkół wiejskich (ok. 30%) i ok. 22% dyrektorów szkół 

miejskich jest odmiennego zdania i uważa, że w swojej szkole dostrzega nasilenie trudnych 

sytuacji związanych z funkcjonowaniem uczniów klas siódmych. Dyrektorzy zostali 

poproszeni o wskazanie przyczyn nasilenia tychże problemów. 

Tabela 10. Przyczyny problemów dotyczących uczniów z klas VII w opinii dyrektorów 

przyczyny problemów 
szkoły wiejskie szkoły 

miejskie ogółem 

N % N % N % 

niedostatecznie przemyślana reforma 

zdecydowanie tak 0 0 1 3,1 1 1,3 

raczej tak 3 6,8 1 3,1 4 5,3 

nie mam zdania 4 9,1 2 6,3 6 7,9 

raczej nie 4 9,1 3 9,4 7 9,2 

zdecydowanie nie 13 29,5 3 9,4 16 21,1 

brak danych 20 45,5 22 68,8 42 55,3 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

szybkie tempo wprowadzania reformy 

zdecydowanie tak 0 0 1 3,1 1 1,3 

raczej tak 3 6,8 0 0 3 3,9 

nie mam zdania 2 4,5 2 6,3 4 5,3 

raczej nie 3 6,8 3 9,4 6 7,9 

zdecydowanie nie 17 38,6 6 18,8 23 30,3 
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brak danych 19 43,2 20 62,5 39 51,3 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

trudny okres rozwoju uczniów klas VII 

zdecydowanie tak 0 0 0 0 0 0 

raczej tak 2 4,5 1 3,1 3 3,9 

nie mam zdania 6 13,6 0 0 6 7,9 

raczej nie 9 20,5 4 12,5 13 17,1 

zdecydowanie nie 6 13,6 7 21,9 13 17,1 

brak danych 21 47,7 20 62,5 41 53,9 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

niedofinansowanie szkół 

zdecydowanie tak 1 2,3 3 9,4 4 5,3 

raczej tak 2 4,5 0 0 2 2,6 

nie mam zdania 6 13,6 4 12,5 10 13,2 

raczej nie 5 11,4 2 6,3 7 9,2 

zdecydowanie nie 9 20,5 1 3,1 10 13,2 

brak danych 21 47,7 22 68,8 43 56,6 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli 

zdecydowanie tak 8 18,2 5 15,6 13 17,1 

raczej tak 2 4,5 2 6,3 4 5,3 
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nie mam zdania 6 13,6 0 0 6 7,9 

raczej nie 2 4,5 1 3,1 3 3,9 

zdecydowanie nie 0 0 0 0 0 0 

brak danych 26 59,1 24 75,0 50 65,8 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

przeładowanie programów 

zdecydowanie tak 0 0 0 0 0 0 

raczej tak 2 4,5 0 0 2 2,6 

nie mam zdania 2 4,5 4 12,5 6 7,9 

raczej nie 8 18,2 4 12,5 12 15,8 

zdecydowanie nie 13 29,5 4 12,5 17 22,4 

brak danych 19 43,2 20 62,5 39 51,3 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

 

Trzydzieści procent dyrektorów twierdzi, że przyczyn problemów uczniów z klas VII 

nie należy doszukiwać się w niedostatecznie przemyślanej reformie edukacji (przeciwnego 

zdania jest ok. 7% badanych), a 38% w szybkim tempie jej wprowadzania (5% z nich jest 

innego zdania). Około osiem procent badanych wśród przyczyn wskazuje  

na niedofinansowanie szkół, czego skutki ponoszą uczniowie (nie uważa tak 22% badanych), 

22% na brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli do pracy z młodzieżą (ok. 4% nie 

uważa tak), a ok. 3% na przeładowanie programów nauczania (38% ma odmienne zdanie) 

i ok. 4% trudny okres rozwojowy, w jakim znajdują się uczniowie klas VII (34% nie zgadza 

się z tym). Warto jednak zauważyć, że ponad połowa dyrektorów nie udzieliła odpowiedzi  

na to pytanie. 
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Finansowo-materialne aspekty nauczania uczniów z klas VII 

Wśród czynników warunkujących skuteczność procesu nauczania i wychowania dzieci 

ważne miejsce zajmuje przestrzeń, w której on się odbywa. Dlatego sprawdzono, w jaki 

sposób badani dyrektorzy oceniają wyposażenie pracowni szkolnych oraz wykorzystanie 

technologii informatycznych i innych środków dydaktycznych.  

Tabela 11. Wyposażenie pracowni szkolnych w opinii dyrektorów 

odpowiednio 
wyposażona 
pracownia 

szkoły wiejskie szkoły 
miejskie ogółem szkoła wiejska 

–brak danych 
szkoła miejska 
– brak danych 

N % N % N % N % N % 

fizyczna 19 43,2 13 40,6 32 42,1 7 15,9 1 3,1 

chemiczna 17 38,6 11 34,4 28 36,8 5 11,4 1 3,1 

geograficzna 20 45,5 7 21,9 27 35,5 1 2,3 1 3,1 

biologiczna 15 34,1 7 21,9 22 28,9 5 11,4 1 3,1 

informatyczna 4 9,1 3 9,4 7 9,2 1 2,3 0 0 

inna: 

językowa 9 20,5 4 12,5 13 17,1 35 79,5 28 87,5 

matematyczna 2 4,5 1 3,1 3 3,9 42 95,5 31 96,9 

polonistyczna 2 4,5 1 3,1 3 3,9 42 95,5 31 96,9 

historyczna 2 4,5 1 3,1 3 3,9 42 95,5 31 96,9 

przyrodnicza 2 4,5 0 0 2 2,6 42 95,5 32 100 

edukacji 
wczesnoszkolnej 2 4,5 0 0 2 2,6 42 95,5 32 100 

pracownie 
specjalistyczne 0 0 1 3,1 1 1,3 44 100 31 96,9 

logopedyczna 1 1,3 0 0 1 1,3 43 97,7 32 100 
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sala terapeutyczna 1 2,3 0 0 1 1,3 43 97,7 32 100 

muzyczna 1 2,3 0 0 1 1,3 43 97,7 32 100 

pracownia 
multimedialna 1 2,3 0 0 1 1,3 43 97,7 32 100 

 

Oceniając przygotowanie zarządzanych przez siebie szkół do wprowadzenia reformy, 

dyrektorzy mieli poważne zastrzeżenia. Biorąc pod uwagę łącznie badaną grupę dyrektorów 

najwięcej z nich, ale mniej niż połowa wysoko oceniało dobre wyposażenie pracowni 

fizycznej (42%), chemicznej (ok. 37%) i geograficznej (ok. 36%). Jeszcze mniejsza grupa 

badanych uznała za odpowiednio przygotowane do pracy z młodzieżą pracownie: biologiczną 

(34% szkoła wiejska i ok. 22% szkoła miejska) oraz językową (ok. 21% szkoła wiejska 

i ok. 13% szkoła miejska). Jedynie 9% badanych dyrektorów zaświadczyło, że w szkołach, 

którymi kierują, odpowiednio wyposażone są pracownie informatyczne. Najtrudniejsza 

sytuacja ma zaś miejsce w odniesieniu do wyposażenia pracowni specjalistycznych 

(logopedycznych, terapeutycznych), w których efektywna praca terapeutyczna nie może 

odbywać się bez stosownych pomocy. 

Tabela 12. Możliwości wykorzystywania technologii informatycznych 

w szkole w opinii dyrektorów 

 

szkoły 
wiejskie 

szkoły 
miejskie ogółem 

N % N % N % 

tak 36 81,8 29 90,6 65 85,5 

w niektórych klasach 8 18,2 3 9,4 11 14,5 

nie 0 0 0 0 0 0 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

 

Zdecydowana większość dyrektorów z obu środowisk (ok. 82% szkoła wiejska 

i ok. 91% szkoła miejska) deklaruje możliwość korzystania z technologii informatycznych 
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w kierowanych przez siebie szkołach, co przy odpowiednim jej wykorzystaniu może 

znacząco wpływać na jakość usług edukacyjnych.  

Tabela 13. Stopień zapewnienia środków finansowych dla szkoły pozwalający 

na wyposażenie jej w konieczne pomoce dydaktyczne, w opinii dyrektorów 

środki finansowe 

szkoły 
wiejskie 

szkoły 
miejskie ogółem 

N % N % N % 

częściowo wystarczające 24 54,5 20 62,5 44 57,9 

całkowicie wystarczające 14 31,8 7 21,9 21 27,6 

niewystarczające 6 13,6 5 15,6 11 14,5 

ogółem 44 100 32 100 76 100 

 

Blisko 60% dyrektorów (ok. 55% szkoła wiejska i ok. 63% szkoła miejska) 

zapytanych o stopień zapewnienia środków finansowych dla szkoły na zakup pomocy 

dydaktycznych odpowiedziała, że częściowo zaspokajają one potrzeby uczniów, a zdaniem 

ok. 32% dyrektorów szkół wiejskich oraz ok. 22% dyrektorów szkół miejskich, szkoła 

otrzymuje dofinansowanie na wyposażenie na poziomie całkowicie wystarczającym. Wyniki 

te wzbudzają ciekawość w kontekście oceny przez dyrektorów stopnia wyposażenia pracowni 

dydaktycznych i specjalistycznych w szkole. W opinii ok. 14% dyrektorów szkół wiejskich 

i ok. 16% dyrektorów szkół miejskich środki finansowe otrzymywane przez szkołę nie 

pozwalają na zakup niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą pomocy dydaktycznych.  
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Opinie nauczycieli na temat sytuacji uczniów z klas VII 

w roku szkolnym 2017/18 

Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w grupie nauczycieli realizujących 

podstawę programową z uczniami klas VII wyodrębniono następujące trzy zasadnicze 

zagadnienia, które poddano szczegółowej analizie: bariery dydaktyczne, na jakie napotyka 

młodzież; przygotowanie się przez nią w domu do zajęć w szkole oraz kondycję psychiczną 

uczniów w roku szkolnym 2017/18.  

Trudności dydaktyczne, na jakie napotykają uczniowie klas VII 

W Polsce za podstawowy materiał dydaktyczny służący do nauki uznaje się 

podręcznik szkolny w wersji papierowej. Z uwagi na to, że wśród problemów zgłaszanych 

Rzecznikowi Praw Dziecka pojawiały się głosy uczniów i rodziców świadczące o znacznym 

ciężarze plecaków, sprawdzono, czy uczniowie mają obowiązek codziennego przynoszenia 

podręczników do szkoły (tabela 14).  

Tabela 14. Obowiązek przynoszenia przez uczniów podręczników 

do szkoły w opinii nauczycieli 

noszenie książek 

szkoły 
wiejskie 

szkoły 
miejskie ogółem 

N % N % N % 

tak 132 28,0 132 27,0 264 27,5 

raczej tak 196 41,6 193 39,5 389 40,6 

nie 112 23,8 138 28,3 250 26,1 

brak danych 31 6,6 25 5,2 86 5,8 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Według wiedzy 68% nauczycieli (z czego ok. 28% z nich jest o tym przekonana), 

uczniowie klas VII muszą przynosić podręczniki do szkoły. Dwadzieścia sześć procent z nich 



33 

tak jednak nie uważa. Taki ogólny wynik nie oddaje jednak całego obrazu problemu. Dlatego 

sprawdzono, na jakie lekcje młodzież zawsze przynosi wymagane książki (tabela 15).  

Tabela 15. Obowiązek przynoszenia przez uczniów podręczników do różnych przedmiotów 

w opinii nauczycieli 

noszenie 
książek 

język 
polski 

język 
angielski matematyka biologia geografia historia fizyka 

drugi 
język 
obcy 

chemia 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

tak 25 21,9 49 45,0 27 29,0 23 34,3 11 30,6 29 43,3 7 18,9 29 50,4 9 21,4 

raczej 
tak 54 47,4 49 45,0 46 49,5 29 43,3 16 44,4 27 40,3 19 51,4 22 44,0 20 47,6 

nie 34 29,8 11 10,1 20 21,5 14 20,9 9 25,0 10 14,9 9 24,3 3 6,0 13 31,0 

brak 
danych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 2 0,2 0 0 0 0 

ogółem 113 100 109 100 93 100 66 100 36 100 60 100 37 100 53 100 42 100 

 

Najwięcej uczniów z klas VII zobligowanych jest do przynoszenia podręczników  

na każdą lekcję z: języków obcych (blisko połowa), historii (43%) i geografii ok. (31%). 

Nauczyciele najczęściej odpowiadali, że młodzież raczej nosi książki ze sobą (fizyka – 51%, 

chemia – ok. 48%, język polski – 47%). Trzydzieści jeden procent pedagogów nauczających 

chemii, ok. 30% języka polskiego, 25% geografii i 24% fizyki nie wymaga od swoich 

uczniów posiadania podręczników na każdych zajęciach.  

W bardzo szybko rozwijającej się cywilizacji technologicznej, młodzież coraz częściej 

sięga po e-podręczniki, a nauczyciele korzystają ze środków komunikacyjno-

informatycznych. Postanowiono zatem sprawdzić, czy pedagodzy posiadają wersję 

elektroniczną podręcznika, z której mogliby korzystać podczas lekcji (tabela 16).  

Tabela 16. Zapewniony nauczycielom dostęp do elektronicznej wersji podręczników  

e-book 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

tak 259 55,0 305 62,5 564 58,8 
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nie 155 32,9 127 26,0 282 29,4 

nie dotyczy 51 12,1 43 11,5 94 11,8 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Pięćdziesiąt dziewięć procent badanych nauczycieli ma dostęp do elektronicznej 

wersji podręcznika do nauczanego przedmiotu w klasach VII. Pozostali pedagodzy nie mogą 

wykorzystywać e-podręczników na lekcjach z uwagi na ich brak. Należy jednak wyraźnie 

podkreślić, że nauczyciele ze szkół miejskich częściej potwierdzali posiadanie e-booków 

aniżeli ich koledzy ze szkół miejskich. 

 

Najwięcej nauczycieli potwierdza posiadanie wersji elektronicznej podręcznika  

do: matematyki (ok. 84%), chemii (ok. 79%), języka angielskiego (78%), fizyki (ok. 76%), 

biologii (73%). Natomiast brak e-booka zgłaszają najczęściej pedagodzy nauczający 

następujących przedmiotów: informatyki (44%), historii (40%) i języka obcego (innego niż 

angielski) (28%) (tabela 17). 

Tabela 17. Zapewniony nauczycielom dostęp do elektronicznej wersji podręczników 

z różnych przedmiotów 

e-book język 
angielski 

język 
polski matematyka biologia historia 

drugi 
język 
obcy 

informatyka chemia fizyka geografia 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

tak 85 78,0 80 70,2 78 83,9 49 73,1 40 59,7 38 71,6 28 56,0 33 78,6 28 75,7 26 72,2 

nie 24 22,0 25 21,9 10 10,8 17 25,4 20 40,3 15 28,4 22 44,0 9 21,4 9 24,3 10 27,8 

ogółem 109 100 105 100 88 100 63 100 60 100 53 100 50 100 42 100 37 100 36 100 

Samo posiadanie podręcznika w wersji elektronicznej nie wystarcza do wykorzystania 

go podczas lekcji. Wymagane jest równocześnie posiadanie odpowiednich środków do jego 

odtworzenia i zaprezentowania. Badani nauczyciele podzieli się swoimi opiniami na ten temat 

i okazało się, że niezależnie od rodzaju szkoły ok. 61% z nich przyznaje, że są one 

wyposażone w środki, które pozwalają korzystać z wersji elektronicznej podręcznika,  

a ok. 28% z nich podkreśla, że ich szkoły są tylko częściowo wyposażone w takie środki. 
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Najmniejsza część badanych nauczycieli nie ma dostępu do środków umożliwiających 

wykorzystywanie e-podręczników na lekcji (tabela 18). 

Tabela 18. Środki umożliwiające nauczycielom korzystanie z wersji elektronicznej podręcznika 

środki do e-podręczników 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

tak 286 60,7 294 60,2 580 60,5 

częściowo 131 27,8 136 27,9 267 27,8 

nie 22 4,7 33 6,8 55 5,7 

brak danych 32 6,8 25 5,1 80 6,0 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Nauczyciele ocenili treści zawarte w podstawie programowej, co pozwala sprawdzić, 

jaki poziom wymagań stawiany jest uczniom z klas VII (tabela 19). 

Tabela 19. Ocena treści podstawy programowej przez nauczycieli uczących w szkołach 

miejskich i wiejskich 

treści w podstawie 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

wszystkie są ważne i użyteczne 86 18,3 86 17,6 172 17,9 

większość jest ważna i użyteczna 251 53,3 253 51,8 504 52,6 

nie wszystkie są niezbędne 114 24,2 135 27,7 249 26,0 

brak danych 20 4,2 14 2,9 34 3,5 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Ponad połowa badanych nauczycieli, niezależnie od rodzaju szkoły, uważa,  

że większość treści zawartych w podstawie programowej jest ważna i użyteczna, aczkolwiek 
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26% z nich podkreśla, że nie wszystkie one są niezbędne. Osiemnaście procent pedagogów 

bardzo wysoko ocenia treści, które omawia z uczniami podczas lekcji. W swobodnych 

wypowiedziach dwudziestu nauczycieli zwróciło uwagę, że podręczniki są przeładowane 

treściami, a pojedyncze osoby, że brak jest korelacji międzyprzedmiotowej oraz treściami 

z podstawy programowej z klas IV–VI. Jeden filolog polski uznał, że dobór lektur dla 

uczniów z klas VII jest odpowiedni. 

Z uwagi na specyfikę treści z danych przedmiotów sprawdzono, czy poglądy 

nauczycieli różnią się właśnie w zakresie dokonywanej przez nich oceny (tabela 20).  
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Tabela 20. Ocena treści podstawy programowej przez nauczycieli różnych przedmiotów 

treści język 
polski 

język 
angielski matematyka biologia geografia historia fizyka drugi język 

obcy chemia informatyka WF 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

wszystkie są 
ważne 

i użyteczne 
12 10,5 26 23,9 21 22,6 18 26,9 7 19,4 7 10,4 8 21,6 10 20,0 4 9,5 5 10,0 23 20,9 

większość 
jest ważna 
i użyteczna 

58 50,9 52 47,7 48 51,6 31 46,3 15 41,7 30 44,8 20 54,1 33 60,3 24 57,1 31 62,0 67 60,9 

nie wszystkie 
są niezbędne 42 36,8 29 26,6 23 24,7 13 19,4 14 38,9 20 44,8 9 24,3 9 18,0 13 31,0 12 24,0 14 12,7 

brak danych 2 1,8 2 1,8 1 1,1 5 7,5 0 0 3 4,5 0 0 1 2,0 1 2,4 2 4,0 6 5,5 

Ogółem 114 100 109 100 93 100 67 100 36 100 60 100 37 100 53 100 42 100 50 100 110 100 
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Najwięcej nauczycieli biologii (ok. 27%), języka angielskiego (ok. 24%) i matematyki 

(ok. 23%) uważa, że treści z podstawy programowej są odpowiednio dobrane do uczniów 

pod względem ich wagi i użyteczności. Sześćdziesiąt dwa procent nauczycieli informatyki 

oraz ok. 61% WF i 60% języka obcego (innego niż angielski: rosyjski, niemiecki, francuski) 

uważa, że większość z nich spełnia te kryteria. Niemniej 26% całej badanej grupy twierdzi, 

że niektóre treści są zbędne (odpowiednio: historia – ok. 45%, geografia – ok. 39%, język 

polski – ok. 37%, chemia – 31%).  

Jedna z naczelnych zasad dydaktycznych dotyczy indywidualnego dostosowania 

poziomu wymagań do możliwości i potrzeb każdego ucznia. Chcąc sprawdzić, jak 

nauczyciele oceniają poziom trudności nauczanych treści, poproszono ich, aby 

wypowiedzieli się, czy są one dla uczniów z klas VII: bardzo łatwe, łatwe, przeciętne, trudne, 

bardzo trudne (tabela 21).  

Tabela 21. Poziom trudności treści zawartych w programach nauczania 

według nauczycieli ze szkół miejskich i wiejskich 

treści są… 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

bardzo łatwe 15 3,2 7 1,4 22 2,3 

łatwe 52 11,0 56 11,5 108 11,3 

przeciętne 226 48,0 243 49,8 469 48,9 

trudne 153 32,5 158 32,4 311 32,4 

bardzo trudne 11 2,3 15 3,1 26 2,7 

brak danych 14 3,0 9 1,8 23 2,4 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach miejskich i wiejskich podobnie odpowiadali na 

zadane im pytanie. Niemal połowa z nich (ok. 49%) uważa, że nauczane przez nich treści  

są dostosowane do możliwości tzw. ucznia przeciętnego. Zdecydowana mniejszość grupy 

(ok. 14%) twierdzi natomiast, że są one łatwe lub bardzo łatwe. Znaczną grupę osób stanowią 
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nauczyciele, którzy ocenili omawiane treści zawarte w podstawie programowej jako trudne 

i bardzo trudne (35%). W trakcie badania sprawdzono również, w jaki sposób nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów postrzegają treści, które są zobligowani zrealizować podczas 

lekcji w klasach VII (tabela 22).  

Tabela 22. Poziom trudności treści zawartych w programach nauczania z poszczególnych 

przedmiotów w opinii nauczycieli  

treści są… 

język 
polski 

język 
angielski matematyka biologia geografia historia fizyka drugi język 

obcy chemia 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

bardzo 
łatwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,3 0 0 20 37,7 0 0 

łatwe 2 1,5 9 8,5 1 1,1 5 7,5 3 8,3 19 31,7 1 2,8 21 39,6 1 2,4 

przeciętne 48 42,1 57 52,3 44 47,3 30 44,8 18 50,0 32 53,3 15 40,5 11 20,8 23 54,8 

trudne 58 50,9 41 37,6 44 47,3 29 43,3 15 41,7 7 11,7 10 27,0 1 1,8 14 33,3 

bardzo 
trudne 5 4,4 2 1,8 2 0,2 2 3,0 0 0 0 0 11 29,7 0 0 4 9,5 

brak 
danych 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ogółem 113 100 109 100 91 100 66 100 36 100 60 100 37 100 53 100 42 100 

 

Około trzydzieści osiem procent nauczycieli drugiego języka obcego (rosyjskiego, 

niemieckiego, francuskiego) uważa, że treści z podstawy programowej dla klasy VII  

są bardzo łatwe, a ok. 40% z nich oraz ok. 32% ich kolegów nauczających historii ocenia je 

jako łatwe. W grupie pedagogów, którzy uznają treści omawiane z młodzieżą za przeciętne 

najwięcej jest: chemików (ok. 55%), historyków (53%), filologów angielskich (52%) 

i matematyków (47%). Natomiast ok. 51% filologów polskich, 47% matematyków, ok. 42% 

geografów i ok. 38% filologów angielskich ocenia nauczane treści jako trudne. Spośród 3% 

wszystkich nauczycieli, ok. 30% fizyków i ok. 10% chemików jest zdania, że omawiane 

przez nich treści są zbyt trudne dla uczniów z klas VII. 

Poproszono również nauczycieli, aby dokonali oceny obszerności treści zawartych 

w programie nauczania w aspekcie możliwości tzw. przeciętnego ucznia (tabela 23 i 24). 
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Tabela 23. Obszerność treści zawartych w programach nauczania 

w stosunku do możliwości „przeciętnego ucznia” w opinii nauczycieli 

treści są… 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

zbyt obszerne 212 45,0 249 51,0 461 48,1 

adekwatne 232 49,3 221 45,3 453 47,2 

zbyt ubogie 9 1,9 8 1,6 17 1,8 

brak danych 18 3,8 10 2,1 28 0,9 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Blisko połowa nauczycieli (48%) uważa, że treści z nauczanych przez nich 

przedmiotów są zbyt obszerne, natomiast 47% ocenia je jako adekwatne i odpowiednio 

dostosowane objętościowo do możliwości uczniów z klas VII. Jedynie pojedyncze osoby 

chciałyby, aby treści były bardziej rozbudowane i uzupełnione.  

Na zbyt znaczną obszerność treści zwróciło uwagę najwięcej nauczycieli: języka 

polskiego i historii (po ok. 75%), geografii (ok. 64%), matematyki (62%) i języka 

angielskiego (ok. 59%). Według badanych osób objętość treści jest adekwatna do możliwości 

,,przeciętnego ucznia” w zakresie następujących przedmiotów: języka obcego (rosyjskiego, 

niemieckiego, francuskiego) (56%), biologii (ok. 48%) i chemii (ok. 43%) oraz fizyki (43%). 

Tabela 24. Obszerność treści zawartych w programach nauczania danych przedmiotów 

w stosunku do możliwości ,,przeciętnego ucznia” w opinii nauczycieli 

treści są… język 
polski 

język 
angielski matematyka biologia geografia historia fizyka drugi język 

obcy chemia 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

zbyt 
obszerne 85 74,6 64 58,7 58 62,4 32 47,8 23 63,9 50 74,6 21 56,8 23 44,0 24 57,1 

adekwatne 28 24,6 44 40,4 32 34,4 32 47,8 12 33,3 16 23,9 16 43,2 29 56,0 18 42,9 

zbyt 
ubogie 0 0 1 0,9 3 3,2 1 1,5 0 0 1 1,5 0 0 0 0 0 0 

ogółem 113 100 109 100 93 100 65 100 35 100 60 100 37 100 52 100 42 100 
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Kolejne pytanie skierowane do nauczycieli dotyczyło możliwości realizacji treści 

programowych w czasie lekcji, uwzględniwszy możliwości ,,przeciętnego ucznia” 

(wykres 11). 

 
Wykres 11. Możliwość realizacji treści podstawy programowej z różnych przedmiotów (%) 

Na podstawie danych zamieszczonych na wykresie 7 stwierdza się, że nauczyciele 

zatrudnieni w szkołach wiejskich w 62%, a nauczyciele ze szkół miejskich w 58% realizują 

treści z podstawy programowej podczas lekcji. Warto przy tym podkreślić, że bardziej 

zróżnicowane wyniki uzyskano w grupie nauczycieli pracujących na wsi. Oznacza to, że ich 

poglądy na ten temat były mniej spójne aniżeli ich kolegów pracujących w miastach.  

Na uwagę zasługuje fakt, że żadna grupa nauczycieli danego przedmiotu nie realizuje 

w 100% treści z podstawy programowej w czasie lekcji.  

 

Okazuje się, że nauczyciele: muzyki (w ok. 72%), informatyki (w 65%), geografii 

(62%) i plastyki (ok. 62%) oraz chemii (ok. w 61%) najwięcej treści omawiają podczas lekcji 

z uczniami klas VII. Natomiast nauczyciele: języka polskiego, religii, historii i fizyki mają 

największy problem z przekazaniem młodzieży wszystkich treści zawartych w podstawie 

programowej.  

Przygotowanie do lekcji uczniów z klas VII w opinii nauczycieli 

Nauczyciele podzielili się swoimi opiniami na temat związany z przygotowaniem 

uczniów z klas VII do lekcji. W związku z tym określili oni czas, jaki zwykle zajmuje 

młodzieży na odrobienie pracy domowej z jednego przedmiotu. Pedagodzy, niezależnie  

58,52 59,13 60,69 57,56 
62,22 

56,25 

65,4 
58,14 

52,36 53,81 

71,63 

61,9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80



42 

od rodzaju szkoły, stwierdzili, że ich uczniowie średnio jednorazowo wykonują zadania  

w domu około 15 minut. Oczywiście w badanej grupie znajdowały się osoby, które nie zadają 

prac domowych, ale również takie, których wychowankowie przygotowują się do lekcji  

w szkole 60 minut (43 osoby) oraz 90 minut i 120 minut (po 2 osoby). 

Na wykresie 12 zamieszczono szczegółowe dane, z których wynika, że najdłużej 

uczniowie odrabiają lekcje z matematyki i języka polskiego (około 20 minut), a następnie 

informatyki (17 minut), języka angielskiego i historii (16 minut). Przeciętnie dwanaście 

minut zajmuje młodzieży wykonanie zadań domowych z religii i plastyki. 

 
Wykres 12. Czas odrabiania pracy domowej przez uczniów z różnych przedmiotów (min.) 

Zapytano także badanych nauczycieli o to, czy zgodnie z ich wiedzą inne osoby 

pomagają młodzieży podczas wykonywania zadań domowych (tabela 25).  

Tabela 25. Odrabianie prac domowych przez uczniów z pomocą innych osób  

według wiedzy nauczycieli 

odrabianie prac domowych z pomocą 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

zdecydowanie tak 34 7,2 47 9,7 81 8,5 

często 68 14,4 92 18,9 160 16,7 

czasami 189 40,1 196 40,3 385 40,2 
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raczej odrabiają samodzielnie 118 25,1 112 23,0 230 24,0 

zdecydowanie odrabiają samodzielnie 24 5,1 20 4,1 44 4,6 

brak danych 38 8,1 19 3,9 57 5,9 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach miejskich bardziej są przekonani, że ich 

uczniowie samodzielnie wykonują zadane przez nich prace w porównaniu ze swoimi 

kolegami ze szkół wiejskich. Niemniej 40% wszystkich badanych twierdzi, że młodzież 

czasami odrabia lekcje  z pomocą innych osób, a 24% z nich, że odrabiają je samodzielnie. 

Niewielki odsetek pedagogów twierdzi, że ich uczniowie nie korzystają ze wsparcia innych 

(ok. 5%) lub korzystają (ok. 9%). Około siedemnaście procent nauczycieli potwierdza,  

że inne osoby często pomagają młodzieży w odrabianiu prac domowych.  

Uczniowie, którzy nie potrafią sami odrabiać prac domowych, a nie uzyskują pomocy 

osób dorosłych, mogą przepisywać zadania od kolegów lub z Internetu. Dlatego poproszono 

nauczycieli o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak często ich wychowankowie korzystają 

z takiego nieodpowiedniego rozwiązania problemu dydaktycznego (tabela 26).  

Tabela 26. Częstotliwość przepisywania prac domowych przez uczniów z klas VII 

w opinii nauczycieli 

przepisywanie prac domowych 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

bardzo często 51 10,9 50 10,3 101 10,6 

często 219 46,6 205 42,1 424 44,3 

rzadko 145 30,9 184 37,8 329 34,4 

nigdy 7 1,5 8 1,6 15 1,6 

brak danych 47 10,0 35 7,2 82 8,5 

ogółem 471 100 488 100 959 100 
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Najwięcej nauczycieli, (44%) uważa, że młodzież często odrabia zadane prace 

właśnie w taki sposób, a ok. 11% z nich, że nawet bardzo często. Kilkunastu pedagogów 

(ok. 2%) nie dopuszcza takiej możliwości, natomiast 34% z nich twierdzi, że zdarza się  

to rzadko. 

Najczęściej problem dostrzega 63% nauczycieli języka polskiego i historii oraz 58% 

nauczycieli matematyki i biologii. Z kolei nauczyciele języka angielskiego (48%) i innych 

języków obcych (francuski, rosyjski, niemiecki) (44%), fizyki (43%) oraz chemii (ok. 41%) 

najczęściej uważają, że uczniowie z klas VII rzadko, a nawet nigdy, nie przepisują prac 

domowych od rówieśników lub z Internetu. 

Tabela 27. Przepisywanie przez uczniów prac domowych z danych przedmiotów w opinii 

nauczycieli 

przepisywanie prac 
domowych 

język 
polski 

język 
angielski matematyka biologia geografia historia fizyka drugi język 

obcy chemia 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

bardzo często 12 10,5 12 11,1 7 7,5 9 13,4 5 13,9 8 13,3 6 16,2 4 0,4 2 4,8 

często 60 52,6 40 37,0 47 50,5 30 44,8 15 41,7 30 50,0 14 37,8 20 38,1 21 50 

rzadko 36 31,6 48 44,4 36 38,7 24 35,8 14 33,3 22 35,0 16 43,2 25 44,2 16 38,1 

nigdy 0 0 4 3,8 0 0 2 3,0 0 0 1 1,7 0 0 0 0 1 2,4 

ogółem 108 100 104 100 90 100 65 100 34 100 60 100 36 100 49 100 40 100 

 

W toku badania postanowiono również sprawdzić, jak często uczniowie zgłaszają 

nauczycielom trudności związane z odrabianiem prac domowych (tabela 28). 

Tabela 28. Trudności uczniów z odrabianiem prac domowych według nauczycieli 

trudności z odrabianiem prac domowych 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

bardzo rzadko 138 29,5 147 30,2 285 29,8 

rzadko 125 26,7 148 30,4 273 28,6 
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czasami 120 25,6 123 25,3 243 25,4 

często 12 2,6 7 1,4 19 2,0 

bardzo często 0 0 1 0,2 1 0,1 

brak danych 73 15,5 61 12,6 134 14,1 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Dziewiętnastu nauczycieli (2%) często otrzymuje informacje od uczniów, że nie 

potrafią odrobić zadanych prac. Poza tym ok. 30% badanych osób bardzo rzadko, a ok. 29% 

rzadko uzyskuje takie zgłoszenia. Dodatkowo 243 nauczycielom (25%) uczniowie czasami 

mówią o trudnościach dydaktycznych. Okazuje się, że najrzadziej takie informacje pozyskują 

nauczyciele: historii (ok. 82%), języka angielskiego (73%), biologii (71%) i geografii (70%). 

Natomiast czasami lub często słyszy o tym najczęściej nauczyciel: matematyki (60%), chemii 

(ok. 43%) i języka polskiego (ok. 37%) (tabela 29). 

Tabela 29. Trudności uczniów z odrabianiem prac domowych z poszczególnych przedmiotów 

w opinii nauczycieli 

trudności 
z odrabianiem prac 

domowych 

język 
polski 

język 
angielski matematyka biologia geografia historia fizyka drugi język 

obcy chemia 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

bardzo rzadko 28 24,6 34 31,2 11 11,83 30 45,5 13 36,1 25 41,7 7 18,9 14 26,9 6 14,3 

rzadko 40 35,1 46 42,2 26 28,0 17 25,8 12 34,3 24 40,0 13 35,1 21 40,4 16 38,1 

czasami 40 35,1 25 22,9 51 54,8 12 18,2 8 22,2 10 16,7 16 26,7 14 26,9 16 38,1 

często 2 1,8 3 2,8 5 5,4 0 0 0 0 1 1,7 1 1,7 2 3,8 2 4,8 

bardzo często 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,9 0 0 

ogółem 110 100 108 100 93 100 59 100 33 100 60 100 37 100 52 100 40 100 
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Aspekty wychowawcze dotyczące uczniów z klas VII 

Bardzo ważne obok nauki szkolnej są podejmowane działania wychowawcze wobec 

uczniów, dlatego zadano kilka pytań z tego zakresu nauczycielom, którzy mają z nimi 

bezpośredni kontakt. 

Najważniejsze pytanie dotyczyło kondycji psychicznej młodzieży uczącej się w klasie 

VII (tabela 30). 

Tabela 30. Kondycja psychiczna uczniów z klas VII w opinii nauczycieli 

kondycja psychiczna 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

bardzo dobra 21 4,5 19 3,9 40 4,2 

dobra 176 37,4 182 37,3 358 37,3 

przeciętna 230 48,8 242 49,6 472 49,2 

zła 36 7,6 35 7,2 71 7,4 

bardzo zła 0 0 4 0,8 4 0,4 

brak danych 8 1,7 6 1,2 14 1,5 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Prawie połowa nauczycieli uważa, że kondycję psychiczną uczniów można określić 

jako przeciętną, a 37% z nich jako dobrą i 4% bardzo dobrą. Niemniej niepokojem napawa 

obserwacja pozostałych pedagogów (ok. 8%), w ocenie których kondycja psychiczna 

młodzieży jest zła lub bardzo zła, co wymusza uszczegółowienie i pogłębienie 

eksplorowanego problemu. Poproszono także badane osoby o wypowiedzenie się na temat 

obserwowanych niepokojących zachowań u młodzieży występujących w bieżącym roku 

szkolnym (tabela 31).  
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Tabela 31. Niepokojące symptomy zaburzeń w zachowaniu uczniów z klas VII 

zgodnie z obserwacjami nauczycieli 

niepokojące przejawy zaburzeń w zachowaniu 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

zaniedbywanie nauki 291 61,8 318 65,2 609 63,5 

bierność 290 61,6 300 61,5 590 61,5 

nieodrabianie prac domowych 254 53,9 289 59,2 543 56,6 

przeszkadzanie na lekcji 239 50,7 292 59,8 531 55,4 

nadpobudliwość 207 43,9 252 51,6 459 47,9 

wycofanie 124 26,3 138 28,3 262 27,3 

korzystanie z telefonów na lekcji 73 15,5 139 28,5 212 22,1 

agresja 80 17,0 115 23,6 195 20,3 

wagary 37 7,9 81 16,6 118 12,3 

przemoc rówieśnicza 44 9,3 64 13,1 108 11,3 

przejawy uzależnień 29 6,2 57 11,7 86 9,0 

przemoc wobec nauczycieli 2 0,4 9 1,8 11 1,1 

 

Najwięcej nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich zwraca uwagę na to,  

że w zauważają u siódmoklasistów zaniedbywanie nauki (ok. 62%) i bierność (ok. 62%). 

Około pięćdziesiąt cztery procent nauczycieli ze szkół wiejskich obserwuje, że uczniowie nie 

odrabiają prac domowych, a ok. 51% - że przeszkadzają w prowadzeniu lekcji. W opinii 

ok. 44% nauczycieli szkół wiejskich młodzież wykazuje cechy nadpobudliwości, a 26% 

cechy wycofania. Podobnie pedagodzy nauczający w szkołach znajdujących się w mieście 

najbardziej zaniepokojeni są zaniedbywaniem nauki przez uczniów z klas VII (65%) i ich 

biernością (ok. 62%). Ponad połowa z nich podkreśla, że młodzież nie odrabia prac 

domowych (59%) i przeszkadza na lekcji (ok. 60%). Ponadto ok. 52% badanych osób 

zauważa, że uczniowie są pobudzeni.  
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Sześć procent nauczycieli ze szkół wiejskich i około dwukrotnie tyle ich kolegów 

z miasta zauważa pierwsze przejawy uzależnienia u uczniów z najstarszej klasy. Pięć procent 

z nich (44 osoby) wie, że młodzież pali papierosy (w tym dwunastu podkreśla,  

że są to e-papierosy), a 3% (24 osoby), że wykazuje symptomy uzależnienia od telefonów 

komórkowych. Ponadto 2% pedagogów (18 osób) martwi się, że uczniowie mogą być 

uzależnieni od Internetu, a 1% (11 osób), że od gier komputerowych. Wypowiedzi 

pojedynczych osób świadczą o tym, że młodzież w ich szkole ma problem z: dopalaczami 

(N=1), korzystaniem z portali internetowych (N=4), narkotykami (N=1), spożywaniem 

napojów energetycznych (N=3), cukru (N=1) i alkoholu (N=2) oraz samookaleczeniami (N=1). 

Poza wyróżnionymi rodzajami zachowania, które wzbudzają niepokój, nauczyciele 

mogli wskazać własne, które obserwują w codziennej pracy z uczniami z klas VII. 

Najczęściej powtarzająca się wypowiedź wskazuje na problem uczniów z: ich przeciążeniem 

nauką (N=11), motywacją do niej (N=7), korzystaniem z telefonów komórkowych podczas 

przerw (N=4), autoagresją (N=4), spóźnieniami, szczególnie na pierwszą lekcję (N=3), 

obojętnością wobec drugiego człowieka i brakiem szacunku dla innych (N=3), a także 

wulgaryzmami (N=3). Poza tym pojedynczy pedagodzy zwracają uwagę na problem 

związany z: uległością, brakiem samokrytycyzmu, popisywaniem się, kłamstwami, 

skarżeniem, arogancją, negacją poleceń nauczycieli oraz brakiem koncentracji uwagi 

i umiejętności samodzielnego uczenia się.  

Nauczyciele ocenili, na ile obserwowane niepokojące przejawy zaburzeń 

w zachowaniu u uczniów z klas VII nasiliły się w ostatnich kilku miesiącach. Okazało się,  

że blisko połowa badanych pedagogów (ok. 49%) raczej nie jest skłonna stwierdzić,  

że przejawy te nasiliły się. Około trzydzieści cztery procent z nich raczej, a 8% zdecydowanie 

potwierdza nasilenie tych objawów od września 2017 roku (tabela 32). 

Tabela 32. Nasilenie niepokojących przejawów zaburzeń w zachowaniu u uczniów 

z klas VII w opinii nauczycieli 

nasilenie 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

zdecydowanie tak 30 6,4 48 9,8 78 8,1 

raczej tak 157 33,3 165 33,8 322 33,6 
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raczej nie 238 50,5 230 47,1 468 48,8 

zdecydowanie nie 22 4,7 23 4,7 45 4,7 

brak danych 24 5,0 22 4,5 46 4,8 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Jedną z przyczyn zaburzeń w zachowaniu młodzieży może być długotrwałe, nasilone 

doświadczanie negatywnych emocji, dlatego nauczyciele wybrali z repertuaru emocji 

(radość, podekscytowanie, smutek, entuzjazm, ciekawość, rozczarowanie, złość, obojętność, 

apatia, irytacja, lęk, duma) te, które dominują u młodzieży z klas VII (tabela 33). 

Tabela 33. Dominujące emocje u uczniów z klas VII w opinii nauczycieli 

 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

obojętność 302 64,1 346 70,9 648 67,6 

zaciekawienie 158 33,5 179 36,7 337 35,1 

radość 160 34,0 137 28,1 297 31,0 

apatia 113 24,0 139 28,5 252 26,3 

irytacja 97 20,6 135 27,7 232 24,2 

podekscytowanie 101 21,5 103 21,1 204 21,3 

złość 76 16,1 114 23,4 190 19,8 

entuzjazm 60 12,7 66 13,5 126 13,1 

rozczarowanie 65 13,8 63 12,9 128 13,3 

lęk 49 10,4 51 5,3 100 10,4 

smutek 40 8,5 50 10,2 90 9,4 

duma 23 4,9 33 6,8 46 5,8 
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Obojętność stanowi emocję zdecydowanie najczęściej obserwowaną u uczniów z klas 

VII (ok. 68%). Natomiast dwie kolejne emocje mają charakter pozytywny. Trzydzieści pięć 

procent badanych pedagogów uważa, że młodzież najczęściej doświadcza zaciekawienia, 

a 31%, że radości. Ponad 200 osób zazwyczaj okazuje: apatię (26%), 24% irytację, a 21% 

podekscytowanie. Najrzadziej siódmoklasiści przeżywają: dumę (ok. 6%), smutek (9%) i lęk 

(10%). Nauczyciele pracujący w szkołach miejskich częściej dostrzegają u nauczanej 

młodzieży złość (23%, a w szkole wiejskiej – 16%) oraz obojętność (ok. 71%, a w szkole 

wiejskiej – 64%), irytację (ok. 28%, a w szkole wiejskiej – ok. 21%) i rzadziej radość (28%, 

a w szkole wiejskiej 34%). Dodatkowo czterech nauczycieli twierdzi, że u uczniów z klas VII 

dominuje beztroska, a pięciu podkreśla, że trudno jest wskazać najbardziej nasiloną emocję, 

z powodu labilności emocjonalnej.  

Badani nauczyciele podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie trudności 

zgłaszanych przez uczniów z klas VII (tabela 34).  

Tabela 34. Problemy uczniów z klas VII zgłaszane nauczycielom  

problemy 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

nadmiar nauki 390 82,8 409 83,8 799 83,3 

nadmiar sprawdzianów 189 40,1 236 48,4 425 44,3 

nadmiar kartkówek 130 27,6 143 29,3 273 28,5 

zbyt dużo prac domowych 127 27,0 130 26,6 257 26,8 

przemoc rówieśnicza 52 11,0 61 12,5 113 11,8 

nieumiejętne rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych 49 10,4 48 9,8 97 10,1 

zbyt dużo prac dodatkowych 25 5,3 51 10,5 76 7,9 

niesprawiedliwy sposób oceniania 18 3,8 22 4,5 40 4,2 

konieczność przyswojenia nowych treści,  
nieomówionych podczas lekcji 18 3,8 21 4,3 39 4,1 

brak reakcji na negatywne zachowania uczniów 10 2,1 10 3,9 29 3,0 



51 

brak konsekwencji wychowawczej 10 2,1 16 3,3 26 2,7 

niewłaściwe reakcje nauczycieli 
na negatywne zachowania uczniów 8 1,7 11 2,3 19 2,0 

niewłaściwy sposób prowadzenia lekcji 4 0,8 2 0,4 6 0,6 

 

Zdecydowanie najczęściej młodzież z klas VII zgłasza swoim nauczycielom problem 

związany z nadmiarem: nauki (83%) oraz sprawdzianów (44%), kartkówek (ok. 29%) i prac 

domowych (ok. 27%). Najrzadziej natomiast dzieli się ona swoimi zmartwieniami 

dotyczącymi: niewłaściwego sposobu prowadzenia lekcji (0,6%), niewłaściwych reakcji 

nauczycieli na negatywne zachowania kolegów (2,0%), braku konsekwencji wychowawczej 

z ich strony (ok. 3,0%) oraz konieczności przyswojenia nowych treści, nieomówionych 

podczas lekcji (4,0%). Nauczyciele zatrudnieni w szkołach miejskich częściej otrzymują  

od młodzieży informacje o zbyt dużej liczbie sprawdzianów (48%, a w szkole wiejskiej – 

40%) oraz prac dodatkowych (odpowiednio: ok. 11% i 5%). Ponadto jedenastu pedagogów 

dostrzega inne niż wskazane trudności zgłaszane przez uczniów z klas VII, przy czym 

większość z nich stanowią osoby pracujące w szkołach wiejskich (N=9). Po dwóch 

nauczycieli otrzymało zgłoszenia od uczniów świadczące o zbyt dużej liczbie lekcji w ciągu 

dnia oraz trudnościach w przyswojeniu nowych treści omawianych na zajęciach. Inni 

uczniowie żalą się na: kłopoty w rodzinie, zniechęcanie do nauki przez członków rodziny, 

trudności w wymowie, niechęć do robienia notatek, skarżenie kolegów i brak pomocy 

psychologa. 

Sprawdzono również, jak często rodzice uczniów z klas VII zgłaszają do nauczycieli 

te same problemy co ich dzieci (tabela 35).  

Tabela 35. Problemy najczęściej zgłaszane nauczycielom przez rodziców uczniów z klas VII 

problemy 

szkoły 
wiejskie 

szkoły 
miejskie ogółem 

N % N % N % 

nadmiar nauki 298 63,3 308 63,1 606 63,2 

nadmiar sprawdzianów 113 24,0 153 31,4 266 27,7 
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zbyt dużo prac domowych 108 22,9 112 23,0 220 22,9 

nadmiar kartkówek 87 18,5 119 24,4 206 21,5 

przemoc rówieśnicza 33 7,0 55 11,3 88 9,2 

zbyt dużo prac dodatkowych 28 5,9 35 7,2 63 6,6 

konieczność przyswojenia nowych treści, nieomówionych 
podczas lekcji 14 3,0 18 3,7 32 3,3 

niesprawiedliwy sposób oceniania 8 1,7 24 4,9 32 3,3 

brak konsekwencji wychowawczej 6 1,3 13 2,7 19 2,0 

brak reakcji na negatywne zachowania uczniów 8 1,7 10 2,0 18 1,9 

nieumiejętne rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych 10 2,1 7 1,4 17 1,8 

niewłaściwe reakcje nauczycieli na negatywne zachowania 
uczniów 4 0,8 12 2,5 16 1,7 

niewłaściwy sposób prowadzenia lekcji 3 0,6 2 0,4 5 0,5 

 

Okazuje się, że nauczyciele otrzymują od rodziców uczniów z klas VII najczęściej 

informację o nadmiarze nauki swoich dzieci (63%). Jest to problem zdecydowanie 

dominujący, aczkolwiek nie jedyny. Około dwadzieścia osiem procent rodziców martwi się 

o swoje dzieci i zgłasza pedagogom, że mają one zbyt dużo sprawdzianów, ok. 23%  nadmiar 

prac domowych, a ok. 22% – nadmiar kartkówek. Inne problemy, z punktu widzenia 

rodziców, wydają się mieć mniejsze nasilenie. Najrzadziej dzielą się oni ze swoimi 

nauczycielami wątpliwościami dotyczącymi ich konsekwencji wychowawczej oraz 

adekwatności reakcji na negatywne zachowanie uczniów. Nauczyciele pracujący w szkołach 

wiejskich otrzymują zdecydowanie mniej sygnałów świadczących o niesprawiedliwym 

ocenianiu pracy uczniów (ok. 2%, a w szkole miejskiej – ok. 5%). Ponadto pedagodzy  

ze szkół miejskich muszą częściej reagować na informacje od rodziców uczniów z klas VII 

na temat nadmiaru sprawdzianów (31%, w szkole wiejskiej – 24%) i kartkówek 

(odpowiednio: 24% i ok. 19%) oraz przemocy rówieśniczej (11% i 7%). Nauczyciele mogli 

wskazać własne odpowiedzi na pytania dotyczącego problemów, jakie zgłaszają im rodzice 



53 

młodzieży (poza tymi wymienionymi przez badaczy). Dwudziestu pięciu z nich (w tym 16  

ze szkół miejskich) przeprowadziło rozmowy z rodzicami uczniów z klas VII na temat: zbyt 

dużej liczby lekcji w ciągu dnia (N=9), braku motywacji dzieci do nauki (N=4), bezradności 

rodziców i nasilania się problemów wychowawczych (N=4) oraz likwidacji gimnazjów, 

kłopotów z nawiązywaniem bliskich relacji z dzieckiem w domu, zbyt szybkiego tempa 

wdrażania reformy do praktyki szkolnej, modyfikacji w zakresie zwiększenia ilości materiału 

zadawanego do domu, pogorszenia ocen dziecka, problemów dziecka w relacji 

z rówieśnikami, encyklopedyzmu w nauczaniu i sposobu pracy nauczyciela na lekcji (N=1).  

Około czterdzieści trzy procent nauczycieli raczej nie zauważa wyraźnego 

zwiększenia liczby problemów w pracy z uczniami w klasach VII w stosunku  

do poprzedniego roku. Aczkolwiek 33% z nich raczej dostrzega taką tendencję, a ok. 14%  

z nich wyraża przekonanie, że nasiliły się różnorodne problemy w ostatnim roku. Najmniej 

osób, ponieważ ok. 7%, zdecydowanie podkreśla, że nie zauważa narastających trudności 

wśród młodzieży (tabela 36). 

Tabela 36. Nasilenie problemów dotyczących uczniów z klas VII według nauczycieli 

nasilenie trudności 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

zdecydowanie tak 57 12,1 75 15,4 132 13,8 

raczej tak 152 32,3 165 33,8 317 33,1 

raczej nie 211 44,9 199 40,8 410 42,8 

zdecydowanie nie 29 6,2 33 6,8 62 6,5 

brak danych 21 4,5 16 3,3 37 3,9 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Poproszono także badane osoby o dokonanie subiektywnej oceny ich przyczyn 

(tabela 37).  
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Tabela 37. Przyczyny problemów dotyczących uczniów z klas VII w opinii nauczycieli 

przyczyny problemów 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

niedostatecznie przemyślana reforma 

zdecydowanie tak 19 4,0 21 4,3 40 4,2 

raczej tak 12 2,5 19 3,9 31 3,2 

nie mam zdania 40 8,5 37 76 77 8,0 

raczej nie 53 11,3 51 10,5 104 10,8 

zdecydowanie nie 139 19,5 150 30,7 289 30,1 

brak danych 208 44,2 210 43,0 418 43,6 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

szybkie tempo wprowadzania reformy 

zdecydowanie tak 17 3,6 23 4,7 40 4,2 

raczej tak 9 1,9 10 2,0 19 2,0 

nie mam zdania 25 5,3 33 6,8 58 6,0 

raczej nie 50 10,6 54 11,1 104 10,8 

zdecydowanie nie 168 35,7 178 36,5 346 36,1 

brak danych 202 42,9 190 38,9 392 40,9 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

trudny okres rozwoju uczniów klas VII 

zdecydowanie tak 8 1,7 13 2,7 21 2,2 

raczej tak 19 4,0 13 2,7 32 3,3 
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nie mam zdania 70 14,9 56 11,5 126 13,1 

raczej nie 81 17,2 100 20,5 181 18,9 

zdecydowanie nie 107 22,7 127 26,0 234 24,4 

brak danych 186 39,5 179 36,7 365 38,1 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

niedofinansowanie szkół 

zdecydowanie tak 28 5,9 37 7,6 65 6,8 

raczej tak 21 4,5 35 7,2 56 5,8 

nie mam zdania 71 15,1 57 11,7 128 13,3 

raczej nie 51 10,8 56 11,5 107 11,2 

zdecydowanie nie 73 15,5 75 15,4 148 25,4 

brak danych 227 48,2 228 46,7 455 47,4 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

brak odpowiedniego przygotowania nauczycieli 

zdecydowanie tak 123 26,1 118 24,2 241 25,1 

raczej tak 33 7,0 38 7,8 71 7,4 

nie mam zdania 32 6,8 41 8,4 73 7,6 

raczej nie 14 3,0 16 3,3 30 3,1 

zdecydowanie nie 13 2,8 8 1,6 21 2,2 

brak danych 256 54,4 267 54,7 523 54,5 

ogółem 471 100 488 100 959 100 
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przeładowanie programów 

zdecydowanie tak 6 1,3 17 3,5 23 2,4 

raczej tak 12 2,5 16 3,3 28 2,9 

nie mam zdania 40 8,5 51 10,5 91 9,5 

raczej nie 79 16,8 68 13,9 147 15,3 

zdecydowanie nie 133 28,2 139 28,5 272 28,4 

brak danych 201 42,7 197 40,4 398 41,5 

ogółem 471 100 488 100 959 100 

 

Siedem procent badanych nauczycieli uważa, że przyczyn problemów uczniów z klas 

siódmych należy doszukiwać się w niedostatecznie przemyślanej reformie edukacji, 6% – 

w szybkim tempie jej wprowadzania, ok. 13% – w niedofinansowaniu szkół, 5% – 

w przeładowaniu programów nauczania, ok. 33% – w braku odpowiedniego przygotowania 

nauczycieli do pracy z młodzieżą i ok. 6% w zmianach rozwojowych wynikających z okresu 

adolescencji. Przeciwnego zdania było odpowiednio: ok. 41%, ok. 47%, ok. 37%, ok. 44% 

i 43% nauczycieli. Poglądy badanych nauczycieli ze szkół miejskich i wiejskich na temat 

przyczyn nasilenia problemów u uczniów z klas VII są dość jednorodne. Nauczyciele 

dodatkowo podali oni 32 własne przyczyny takiego stanu rzeczy. Najczęściej zwracali uwagę 

na widoczny spadek motywacji uczniów do nauki (N=6), co wiązali ze zbyt małą liczbą 

lekcji w stosunku do ilości materiału zawartego w podstawie programowej (N=5). Kilka osób 

uważa, że młodzież w porównaniu z kolegami z poprzednich roczników odczuwa dodatkową 

trudność w uczeniu się z uwagi na: zbyt liczne klasy, luki w treściach, brak korelacji między 

przedmiotami (np. matematyka – fizyka), zdecydowane zwiększenie stopnia trudności 

omawianych treści (np. na fizyce), kumulację treści w klasie VII (uczniowie omawiają treści 

z klasy I i II szkoły gimnazjalnej z kilku przedmiotów), niski poziom umiejętności 

samodzielnego uczenia się oraz brak dostępu do elektronicznej wersji podręczników w domu. 

Czterech nauczycieli twierdzi, że wzmożone problemy uczniów wynikają z ich problemów 

rodzinnych, a pojedyncze osoby są przekonane, że z: zagrożeń cywilizacyjnych 

(np. Internetu), braku porozumienia między nauczycielami a rodzicami i braku wsparcia 
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młodzieży przez psychologów. Dwóch pedagogów dostrzega zalety likwidacji gimnazjum. 

Według nich uczniowie lepiej przyswajają wiedzę w gronie znanych sobie rówieśników. 

Jedna osoba nie zauważa żadnej zmiany po wdrożeniu reformy. 
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Opinie rodziców na temat sytuacji dzieci w klasie VII 

Rodzice należą do osób mających możliwość obserwowania swoich dzieci 

z perspektywy innej aniżeli ta szkolna. Ci z nich, którzy pozostają ze swoimi dziećmi 

w dobrej relacji, dobrze je znają, trafnie odczytują ich potrzeby i reagują na nie. Dlatego tak 

ważna jest opinia rodziców na temat funkcjonowania swoich dzieci w roli uczniów klas 

siódmych. 

Charakter treści przyswajanych przez uczniów z klas VII 

Rodzice mieli okazję subiektywnie ocenić treści podstawy programowej oraz 

programu nauczania w klasie siódmej w kontekście ich dostosowania do możliwości 

i potrzeb dzieci. Zebrane dane zawarto w tabelach 38 i 39. 

Tabela 38. Stopień trudności treści kształcenia w opinii rodziców 

treści kształcenia są: 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

bardzo łatwe 3 1,1 1 0,3 4 0,6 

łatwe 15 5,3 19 5,7 34 5,5 

przeciętne 102 35,8 136 41,0 238 38,6 

trudne 146 51,2 152 45,8 298 48,3 

bardzo trudne 14 4,9 23 6,9 37 6,0 

brak danych 5 1,8 1 0,3 6 1,0 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Prawie połowa rodziców (48%) stwierdziła, że treści nauczania w klasie VII są dla 

dzieci trudne, a 6% bardzo trudne. Natomiast ok. 39% z nich uznało je za przeciętne. 

W opinii 6% osób treści przyswajane przez siódmoklasistów można uznać za łatwe lub 

bardzo łatwe. 
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Tabela 39. Adekwatność programów nauczania w klasie VII w opinii rodziców 

program nauczania jest: 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

zbyt trudny 153 53,7 181 54,5 334 54,1 

adekwatny 124 43,5 147 44,3 271 43,9 

zbyt łatwy 6 2,1 2 0,6 8 1,3 

brak danych 2 0,7 2 0,6 4 0,6 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Ponad połowa rodziców, których dzieci uczęszczają do klas VII szkoły podstawowej 

stwierdziła, że program nauczania jest zbyt trudny i niedostosowany do ich możliwości. 

Natomiast ponad 40% osób ankietowanych niezależnie od miejsca usytuowania szkoły 

oceniło go jako adekwatny. 

Nauka dziecka w domu 

Jedną z interesujących kwestii było ustalenie sposobu, w jaki młodzież przygotowuje 

się w domu do nauki w szkole. Zapytano zatem rodziców, czy ich dzieci w klasie siódmej 

poświęcają na naukę więcej czasu niż w klasie szóstej. 

Tabela 40. Czas poświęcany na naukę przez dzieci w klasie VII w opinii rodziców 

nauka zajmuje obecnie dziecku więcej czasu 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

zdecydowanie tak 195 68,4 233 70,2 428 69,4 

raczej tak 58 20,4 74 22,3 132 21,4 

raczej nie 26 9,1 21 6,3 47 7,6 

zdecydowanie nie 5 1,8 3 0,9 8 1,3 

brak danych 1 0,4 1 0,3 2 0,3 

ogółem 285 100 332 100 617 100 
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Większość rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół na wsi (68%) i w mieście 

(70%) podobnie ocenia czas poświęcany przez swoje dzieci na naukę w klasie VII 

w porównaniu do lat ubiegłych. Obserwują, że zdecydowanie dłużej uczą się obecnie niż 

w poprzednich latach. Dwadzieścia jeden procent badanych stwierdziło, że raczej więcej 

czasu ich dzieci poświęcają na opanowanie materiału nauczania, natomiast 55 badanych osób 

(ok. 9%) nie dostrzega zmiany w tym zakresie. Chcąc uzyskać bardziej szczegółowe 

informacje na ten temat, badani rodzice oceniali, ile czasu przeciętnie dziecko przeznacza na 

naukę w ciągu dnia.  

 
Wykres 13. Średni czas poświęcany dziecku na naukę w domu przez siódmoklasistów 

w opinii rodziców 

Rodzice, których dzieci uczęszczają do szkół wiejskich twierdzą, że ich dzieci dłużej 

przygotowują się w domu do nauki w szkole (prawie 3 godziny dziennie). Wszyscy badani 

przyznają, że średnio ich dzieci podczas weekendu uczą się ok. 3,5 godziny dziennie. 

Większość czasu przeznaczanego na naukę młodzież poświęca na wykonanie zadań 

domowych, dlatego poproszono rodziców, aby ocenili ilość zadawanej przez nauczycieli 

pracy domowej.  

Tabela 41. Ilość zadawanej pracy domowej przez nauczycieli w opinii rodziców 

prac domowych jest… 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

za dużo 188 66,0 202 60,8 390 63,2 
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w sam raz 82 28,8 115 34,6 197 31,9 

za mało 13 4,6 14 4,2 27 4,4 

brak danych 2 0,7 1 0,3 3 0,5 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Sześćdziesiąt trzy procent rodziców uznało, że nauczyciele zadają ich dzieciom zbyt 

dużo prac domowych, natomiast niemal co trzeci badany uważa, że ilość zadawanej pracy 

domowej jest odpowiednia do potrzeb i możliwości dzieci. 

Zapytano także rodziców o to, jak często w klasie siódmej ich dzieci zabierają książki 

ze szkoły do domu, aby przygotować się do kolejnej lekcji oraz o związaną z tym wagę 

plecaków. 

Tabela 42. Częstotliwość noszenia podręczników ze szkoły do domu przez uczniów z klas VII 

w opinii rodziców 

zabieranie książek ze szkoły do domu 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

częściej niż w poprzednich latach 113 39,6 124 37,3 237 38,4 

tak samo często jak w poprzednich latach 163 57,2 193 58,1 356 57,7 

rzadziej niż w poprzednich latach 5 1,8 8 2,4 13 2,1 

brak danych 4 1,4 7 2,1 11 1,8 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Niemal 60% rodziców uznało, że dzieci tak samo często jak w ubiegłych latach 

zabierają książki ze szkoły do domu. Natomiast 38% badanych stwierdziło, że ich dzieci 

ucząc się w klasie VII częściej noszą ze sobą podręczniki. 
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Tabela 43. Waga plecaka siódmoklasisty w porównaniu do wagi plecaka 

w klasie poprzedniej według wiedzy rodziców 

plecak dziecka waży więcej 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

zdecydowanie tak 213 74,7 234 70,5 447 72,4 

raczej tak 52 18,2 67 20,2 119 19,3 

raczej nie 16 5,6 26 7,8 42 6,8 

zdecydowanie nie 3 1,1 3 0,9 6 1,0 

brak danych 1 0,4 2 0,6 3 0,5 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Siedemdziesiąt dwa procent rodziców stwierdziło, że plecak ich dzieci waży 

zdecydowanie więcej w klasie siódmej w porównaniu do poprzednich lat, natomiast 19% 

respondentów uznało, że jest raczej cięższy. Oznacza to, że ponad 90% badanych obserwuje 

zwiększoną wagę plecaków swoich dzieci w porównaniu do ubiegłych lat. 

 
Wykres 14. Średnia waga dzieci i waga plecaków noszonych przez dzieci w opinii rodziców (kg) 
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Rodzice uczniów ze szkół miejskich zadeklarowali, że ich dzieci ważą  

ok. 50 kilogramów, a ich plecaki średnio 8,70 kilograma. Natomiast rodzice uczniów 

uczęszczających do szkół na wsi oszacowali, że ich dzieci ważą średnio 48,5 kilograma, a ich 

plecaki 8,4 kilograma. Oznacza to, że waga plecaków uczniów klas siódmych stanowi 

ok. 17% masy ich ciała. 

Pomoc dziecku w nauce 

Kolejne pytanie dotyczyło samodzielności wykonywania prac domowych przez 

uczniów klas siódmych. 

Tabela 44. Samodzielność wykonywania prac domowych przez uczniów 

w opinii rodziców 

samodzielność 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

tak 191 67,0 222 66,9 413 66,9 

nie 92 32,3 106 31,9 198 32,1 

brak danych 2 0,7 4 1,2 6 1,0 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Zdecydowana większość rodziców (ok. 67%) twierdzi, że ich dzieci samodzielnie 

odrabiają zadane prace domowe. Natomiast 32% przyznaje, że dzieciom potrzebna jest 

pomoc w tym zakresie. Nadto zapytano badanych, z kim dziecko najczęściej wykonuje 

zadania domowe (tabela 45). 

Tabela 45. Osoby pomocne w odrabianiu prac domowych przez uczniów w opinii ich rodziców 

uczniowie odrabiają prace domowe z pomocą… 

szkoły 
wiejskie 

szkoły 
miejskie ogółem 

N % N % N % 

rodziców 71 77,2 98 92,5 169 85,4 
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rodzeństwa 15 17,4 16 15,1 30 16,2 

korepetytora 7 7,6 10 9,4 17 8,9 

autorów programów komputerowych lub porad zamieszczonych 
w Internecie 5 5,4 4 3,8 9 4,5 

kolegów 3 3,3 3 2,8 6 3,0 

rodziny 2 2,2 3 2,8 5 2,5 

babci 1 1,1 4 3,8 5 2,8 

cioci 1 1,1 0 0 1 0,5 

 

Okazuje się, że rodzice uczniów uczęszczających do szkół w mieście zdecydowanie 

częściej udzielają swoim dzieciom – uczniom klas VII, wsparcia podczas wykonywania prac 

domowych. Osiemdziesiąt pięć procent rodziców, którzy stwierdzili, że ich dzieci nie 

odrabiają samodzielnie prac domowych deklaruje, że to oni sami udzielają im pomocy. 

Natomiast 16% rodziców przyznaje, że dzieci korzystają z pomocy starszego rodzeństwa. 

Pojedyncze osoby, których dzieci uczęszczają do szkół zarówno wiejskich, jak i miejskich 

wskazały na: korepetytorów, kolegów oraz innych członków rodziny jako na osoby 

udzielające pomocy ich dzieciom w odrabianiu lekcji. 

W ankiecie poproszono rodziców o określenie częstości udzielania pomocy dzieciom 

w tym zakresie. 

Tabela 46. Częstotliwość udzielania pomocy dziecku w odrabianiu prac domowych 

przez rodziców 

udzielanie pomocy dziecku 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

bardzo rzadko, wyjątkowo 109 38,2 139 41,9 248 40,2 

2–3 razy w tygodniu 70 24,6 92 27,7 162 26,3 

właściwie codziennie 54 18,9 51 15,4 105 17,0 
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raz w tygodniu 38 13,3 35 10,5 73 11,8 

4-5 razy w tygodniu 12 4,2 15 4,5 27 4,4 

brak danych 2 0,7 0 0 2 0,3 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Najwięcej rodziców (40%) stwierdziło, że niezwykle rzadko pomaga dzieciom 

w odrabianiu prac domowych. Dwadzieścia sześć procent ankietowanych zadeklarowała,  

że tej pomocy udziela 2-3 razy w tygodniu, natomiast codziennego wsparcia wymaga 17% 

dzieci. Oznacza to, że prawie 60% badanych udziela przynajmniej raz w tygodniu pomocy 

swoim dzieciom w odrabianiu prac domowych. Badani rodzice w dni nauki szkolnej 

przeznaczają średnio godzinę dziennie na pomoc dzieciom, natomiast podczas weekendu 

czas ten wydłuża się średnio do około półtorej godziny. 

 
Wykres 15. Czas poświęcany na pomoc dziecku w nauce przez rodziców (w godzinach) 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli przedmiotem, który wymaga pomocy 

największej liczby rodziców jest matematyka (ok. 45%) i fizyka (ok. 32%), natomiast 

ok. 29% uczniów potrzebuje wsparcia rodziców w zakresie przyswojenia treści z chemii. 

W opinii rodziców zdecydowanie więcej uczniów z klas VII ze szkół miejskich (ok. 36%) 

w porównaniu do uczniów ze szkół wiejskich (27%) potrzebuje ich pomocy w uczeniu się 

fizyki. Dwadzieścia sześć procent badanych twierdzi, że wspiera swoje dzieci również 
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podczas nauki języka polskiego. Warto także podkreślić, że ok. 3% rodziców 

uczestniczących w badaniu udziela wsparcia dzieciom w przygotowaniu się do lekcji 

z wszystkich przedmiotów szkolnych. 

Tabela 47. Przedmioty szkolne, w nauce których pomagają uczniom rodzice 

przedmioty 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

matematyka 127 44,6 148 44,6 275 44,6 

fizyka 77 27,0 118 35,5 195 31,6 

chemia 78 27,4 98 29,5 176 28,5 

język polski 84 29,5 79 23,8 163 26,4 

historia 34 11,9 36 10,8 70 11,3 

język angielski 31 10,9 32 9,6 63 10,2 

biologia 22 7,7 38 11,4 60 9,7 

geografia 17 6,0 26 7,8 43 7,0 

język niemiecki 13 4,6 24 7,2 37 6,0 

ze wszystkich 7 2,5 9 2,7 16 2,6 

z różnych w zależności od potrzeb 4 1,4 6 1,8 10 1,6 

język rosyjski 3 0,5 0 0 3 0,5 

religia 2 0,7 0 0 2 0,3 

plastyka 0 0 2 0,6 2 0,3 

 

Czasami rodzice nie potrafią pomóc swoim dzieciom w nauce, a czasami nie mają  

na to czasu, dlatego zapytano ich, czy opłacają im korepetycje.  
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Tabela 48. Korzystanie przez dziecko z korepetycji według wiedzy rodziców 

korzystanie z korepetycji 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

nie 158 55,4 183 55,1 341 55,3 

tak 126 44,2 148 44,6 274 44,4 

brak danych 1 0,4 1 0,3 2 0,3 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Odpowiedzi rodziców dotyczące korzystania przez ich dzieci z korepetycji 

w porównywanych grupach są niemal identyczne. Ponad połowa (55%) uczniów z klas VII 

nie korzysta z korepetycji, natomiast pozostała młodzież korzysta z tej formy pomocy 

w nauce. Zwrócono się do rodziców o wskazanie przedmiotów, z których ze wsparcia 

korepetytorów korzystają ich dzieci. Uzyskane dane zamieszczono w tabeli 49. 

Tabela 49. Przedmioty szkolne, z których uczeń uczęszcza na korepetycje według wiedzy 

rodziców 

przedmioty 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

język angielski 91 31,9 92 27,7 183 29,7 

matematyka 83 29,1 84 25,3 167 27,1 

chemia 26 9,1 35 10,5 61 9,9 

fizyka 18 6,3 41 12,3 59 9,6 

język niemiecki 18 6,3 20 6,0 38 6,2 

język polski 10 3,5 15 4,5 25 4,1 

historia 0 0 5 1,5 5 0,8 
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biologia 1 0,4 3 0,9 4 0,6 

geografia 1 0,4 2 0,6 3 0,5 

muzyka 1 0,4 0 0 1 0,2 

 

Niemal 30% dzieci wszystkich badanych rodziców uczęszcza na płatne zajęcia 

dodatkowe z języka angielskiego, przy czym część ankietowanych zaznaczyła, że mają one 

charakter doskonalący. Podobna liczba uczniów (27%) otrzymuje pomoc od korepetytorów 

z matematyki. Zdecydowanie większa liczba uczniów z klas VII ze szkół miejskich 

uczęszcza na korepetycje z fizyki (12%) w porównaniu do rówieśników ze szkół wiejskich 

(6%). Natomiast na dodatkowe lekcje historii uczęszcza ok. 2% uczniów szkół miejskich, 

a żadna z wiejskich. 

Problemy, jakie obserwują rodzice u swoich dzieci – uczniów klas VII 

Rodzice udzielili również odpowiedzi na pytanie dotyczące rezygnacji w klasie 

siódmej przez dziecko z zajęć rozwijających ich zainteresowania. 

Tabela 50. Konieczność rezygnacji z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów 

w opinii ich rodziców 

rezygnacja 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

nie 156 54,7 166 50,0 322 52,2 

tak 126 44,2 159 47,9 285 46,2 

brak danych 3 1,1 7 2,1 10 1,6 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Ponad połowa (52%) rodziców uczniów klas siódmych stwierdziła, że ich dzieci nie 

zrezygnowały w bieżącym roku szkolnym z zajęć rozwijających zainteresowania. 

Czterdzieści sześć procent uczniów w klasie VII musiało zrezygnować z zajęć dodatkowych. 

Prawie wszyscy rodzice podali jako powód rezygnacji dzieci z tych zajęć brak czasu 
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związany z nadmiarem materiału do nauczenia się oraz ilością prac domowych zadawanych 

przez nauczycieli. 

Tabela 51. Występowanie niepokojących zmian w zachowaniu dziecka w opinii rodziców 

niepokojące zmiany 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

nie 161 56,5 176 52,1 334 54,1 

tak 118 41,4 148 44,6 266 43,1 

brak danych 6 2,1 11 3,3 17 2,8 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Ponad połowa badanych rodziców (54%) nie zauważa niepokojących zmian 

w zachowaniu swoich dzieci w bieżącym roku szkolnym. Niemniej 43% ankietowanych 

stwierdziło, że dostrzega je. Rodzice mieli możliwość opisania tych zmian. Uzyskane dane 

zamieszczono w tabeli 52. 

Tabela 52. Niepokojące zmiany zaobserwowane przez rodziców u swoich dzieci 

zmiany 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

nerwowość 39 33,1 48 32,4 87 32,7 

zmęczenie, przemęczenie 34 28,8 42 28,4 76 28,6 

niechęć do szkoły i nauki, zniechęcenie 15 12,7 21 14,2 36 13,5 

stres 10 8,5 11 7,4 21 7,9 

wulgarne słownictwo 4 3,4 8 5,4 12 4,5 

bunt 5 4,2 5 3,4 10 3,8 

zamknięty w sobie, wycofany 7 5,9 3 2,0 10 3,8 
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smutek 3 2,5 3 2,0 6 3,0 

agresja 2 1,7 6 4,1 8 3,0 

nadpobudliwość 3 2,5 4 2,7 7 2,6 

przygnębienie 4 3,4 0 0 4 1,5 

 

Około trzydzieści trzy procent rodziców uznających, że w zachowaniu ich dzieci 

nastąpiły niepokojące zmiany, wskazuje na zwiększoną nerwowość. Około dwadzieścia 

dziewięć procent z nich twierdzi, że ich dzieci są zmęczone lub nawet przemęczone. Ponadto 

rodzice wskazywali na niechęć do szkoły oraz do nauki, a także na odczuwanie stresu przez 

dzieci, jako na te zachowania, które pojawiły się w klasie VII, a których wcześniej nie 

obserwowali. Pojedyncze osoby w obu grupach stwierdziły, że ich dzieci używają bardziej 

wulgarnego słownictwa oraz buntują się (część rodziców wiąże to z dojrzewaniem). 

Młodzież, w opinii rodziców, jest bardziej zamknięta w sobie, wycofana, smutna, agresywna 

oraz nadpobudliwa. Cztery osoby mieszkające na wsi stwierdziły, że ich dzieci są często 

przygnębione, na co nie zwrócił uwagi żaden rodzic ucznia ze szkoły miejskiej. 

Szkoła jako źródło różnorodnych emocji uczniów z klas VII 

Rodzice mieli także możliwość określenia, jakich emocji zazwyczaj doświadczają ich 

dzieci w związku z nauką szkolną. 

Tabela 53. Najczęstsze odczucia młodzieży w związku ze szkołą w percepcji rodziców 

emocje i inne odczucia 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

złość 126 44,2 147 44,3 273 44,2 

obojętność 104 36,5 146 44,0 250 40,5 

smutek 106 37,2 117 35,2 223 36,1 

strach 109 38,2 111 33,4 220 35,7 

zadowolenie 73 25,6 76 23,0 149 24,2 
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satysfakcja 56 19,6 58 17,5 114 18,5 

radość 49 17,2 60 18,1 109 17,7 

wstręt 40 14,0 52 15,7 92 14,9 

spokój 35 12,3 42 12,7 77 12,5 

poczucie wsparcia 27 9,5 27 8,1 54 8,8 

duma 23 8,1 30 9,1 53 8,6 

inne (odpowiedzi rodziców)  

stres 18 6,3 17 5,1 35 5,7 

zniechęcenie 6 2,1 12 3,6 18 2,9 

zmęczenie, przemęczenie 4 1,4 13 3,9 17 2,8 

niesprawiedliwość 3 1,1 4 1,2 7 1,1 

bezsilność, bezradność 2 0,7 4 1,2 6 1,0 

nuda, znudzenie 2 0,7 4 1,2 6 1,0 

niepokój 2 0,7 3 0,9 5 0,8 

rozczarowanie 0 0 4 1,2 4 0,6 

frustracja 1 0,4 3 0,9 5 0,6 

niezadowolenie 3 1,1 1 0,3 4 0,6 

brak wsparcia 0 0 3 0,9 3 0,5 

brak zrozumienia 0 0 2 0,6 2 0,3 

trauma 1 0,4 1 0 1 0,2 

niepewność 1 0,4 0 0 1 0,2 

brak wiary w siebie 1 0,4 0 0 1 0,2 

bierność 1 0,4 0 0 1 0,2 
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brak entuzjazmu 0 0 1 0,3 1 0,2 

przymus 1 0,4 0 0 1 0,2 

przygnębienie 0 0 1 0,3 1 0,2 

nienawiść do klasy 0 0 1 0,3 1 0,2 

 

Najwięcej rodziców (44%) przyznaje, że dominującą emocją doświadczaną przez ich 

dzieci jest złość, a niewiele mniej, bo ok. 41% badanych wskazało na obojętność. Więcej 

rodziców (44%) uczniów uczęszczających do szkół miejskich w porównaniu do rodziców 

uczniów szkół wiejskich twierdziło, że ich dzieci najczęściej odczuwają właśnie obojętność. 

Trzydzieści sześć procent ankietowanych zaobserwowała również, że tymi dominującymi 

emocjami są smutek i ok. 36% – strach. Wszystkie wymienione emocje należą do kategorii 

nieprzyjemnych. Dwadzieścia cztery procent rodziców stwierdziło, że ich dzieci najczęściej 

odczuwają zadowolenie. Ankietowani mieli także możliwość swobodnego wypowiedzenia się 

na temat tego, co najintensywniej przeżywają ich dzieci w związku ze szkołą. Najwięcej 

badanych wskazało na stres (ok. 6%). Rodzice uczniów uczęszczających do szkół miejskich 

(ok. 4%) częściej obserwowali, że dzieci są zmęczone lub przemęczone w porównaniu  

do rodziców dzieci ze szkół wiejskich (1%). Na rozczarowanie nie wskazał żaden rodzic ucznia 

szkoły wiejskiej, ale czworo rodziców uczniów szkół miejskich stwierdziło, że ich dzieci 

doświadczają tej emocji. Ściśle z doznawanymi emocjami koreluje psychospołeczne 

funkcjonowanie młodzieży. Poproszono rodziców o ocenę kondycji psychicznej swoich dzieci. 

Tabela 54. Aktualna kondycja psychiczna dziecka w opinii rodziców 

kondycja 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

bardzo dobra 40 14,0 52 15,7 92 14,9 

dobra 139 48,8 146 44,0 285 46,2 

przeciętna 77 27,0 101 30,4 178 28,8 

zła 22 7,7 30 9,0 52 8,4 

bardzo zła 4 1,4 1 0,3 5 0,8 
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brak danych 3 1,1 2 0,6 5 0,8 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Blisko połowa badanych (46%) uznała, że kondycja psychiczna ich dzieci jest dobra, 

a ok. 29% ankietowanych oceniło ją jako przeciętną. Około piętnaście procent respondentów 

stwierdziło, że ich dzieci znajdują się w bardzo dobrej kondycji psychicznej, a 9%,  

że w budzącej niepokój. 

Tabela 55. Zmiana kondycji psychicznej u dzieci od września 2017 r. w percepcji rodziców 

kondycja psychiczna dziecka: 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

nie uległa zmianie 156 54,7 170 51,2 326 52,8 

 uległa pogorszeniu 113 39,6 145 43,7 258 41,8 

uległa poprawie 12 4,2 14 4,2 26 4,2 

brak danych 4 1,4 3 0,9 7 1,1 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Ponad połowa rodziców (ok. 53%) nie zauważa zmian w kondycji psychicznej 

u swoich dzieci w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale ok. 42% z nich stwierdziło, że uległa 

ona pogorszeniu. 

Tabela 56. Częstotliwość korzystania z pomocy specjalisty przez dziecko od września 2017 r. 

w opinii rodziców 

korzystanie z pomocy 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

bez zmian 234 82,1 264 79,5 498 80,7 

nieco częściej 32 11,2 41 12,3 73 11,8 

zdecydowanie częściej 15 5,3 21 6,3 36 5,8 
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brak danych 4 1,4 6 1,8 10 1,6 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Zdecydowana większość rodziców (ok. 81%) przyznała, że ich dzieci w ciągu 

ostatnich kilku miesięcy nie korzystały częściej z pomocy specjalistów niż w latach 

ubiegłych. Około dwanaście procent rodziców uznało, że nieco częściej dzieci potrzebują 

teraz wsparcia specjalistów, natomiast ok. 6% badanych uznało, że zdecydowanie częściej 

dzieci korzystają z profesjonalnej pomocy. 

Poglądy rodziców uczniów klas VII na temat reformy edukacji 

Osoby badane oceniały stopień przygotowania szkół podstawowych do wdrażanej 

reformy edukacji. 

Tabela 57. Przygotowanie szkoły do wdrożonej reformy w opinii rodziców 

przygotowanie 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

tak 155 54,4 155 46,7 310 50,2 

nie 115 40,4 153 46,1 268 43,4 

brak danych 15 5,3 24 7,2 39 6,3 

ogółem 285 100 332 100 617 100 

 

Połowa badanych rodziców uznała, że szkoły są przygotowane do reformy wdrożonej 

od września 2017 roku. Jednakże część rodziców uznając, że szkoła jest przygotowana  

do wprowadzonych zmian, stwierdza: 

− to nie jest kwestia szkoły tylko złego programu nauczania; 

− szkoła bardzo się stara, ale program nie jest spójny, w szczególności z przedmiotów 

ścisłych; 

− szkoła jest przygotowana, ale nauczyciele, którzy w niej uczą nie; 
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− zaznaczyłam tak, ponieważ większych problemów nie ma, ale jest dużo więcej pracy 

niż w poprzednich latach. Moje dziecko jest zdolne, bo ze średnią 5,0 i sobie radzi, ale 

gorzej z tymi słabszymi. 

− szkoła tak, lecz dzieci nie są przystosowane do reformy, która galopuje z programem 

od „A" do „Z", aby zdążyć, a nie ma to nic wspólnego z nauczaniem; 

− uważam, że pogram jest zbyt wymagający. Bezsensowna nauka na pamięć. Dziecko 

nie rozwija swoich zainteresowań. Tylko schematami, pamięciówka; 

− tak, nauczyciele się starają, ale program i wymagania są za duże; 

− szkoła musiała wdrożyć reformę, bo zostało to narzucone przez prawo. Ale 

ministerstwo oświaty i edukacji źle opracowało program nauczania. Nasze dzieci 

muszą w 2 lata nauczyć się tego co wcześniej gimnazjaliści przez 3 lata. 

Należy zwrócić uwagę na rodziców (6%), którzy nie zaznaczyli żadnej odpowiedzi. 

Część z nich wprost pisze, że nie wiedzą, jakie mają zdanie na ten temat. Natomiast niektóre 

osoby uzasadniły swoją odpowiedź, np.:  

− jestem zadowolona z pracy wielu nauczycieli w tej szkole i ogólnej atmosfery. 

Niemniej poziom nauczania pozostawia wiele do życzenia. Klasy zbyt duże, słabi 

uczniowie dezorganizują pracę na lekcji. Dziecko się nudzi. Nie ma propozycji dla 

dziecka, które się nudzi, bo nauczyciel powtarza materiał dostosowany do słabszych 

uczniów. Niewielu jest kreatywnych nauczycieli, którzy oryginalnie i nietuzinkowo 

zarażają nauką przedmiotu. 

− szkoła jest przygotowana, natomiast dzieci NIE!; 

− szkoła dziecka jest przygotowana, ale program nauczania jest nieadekwatny  

do możliwości dziecka. 

Natomiast 43% ankietowanych uważa, że szkoły nie są odpowiednio przygotowane 

na wprowadzone od września 2017 roku zmiany w edukacji. Zebrane opinie badanych 

rodziców przedstawiono w tabeli 58. 

Tabela 58. Powody braku przygotowania szkoły do wdrożonej reformy w opinii rodziców 

powody 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

niewystarczające wyposażenie szkół 24 20,9 49 32,0 73 27,2 
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brak kadry, jej nieprzygotowanie 32 27,8 34 22,2 66 24,6 

warunki lokalowe 11 9,6 35 22,9 46 17,2 

nieodpowiedni program 22 19,1 20 13,1 42 15,7 

zbyt szybkie tempo realizacji materiału nauczania, 
więcej nauki w domu i prac domowych 18 15,7 18 11,8 36 13,4 

zły plan, zbyt duża liczba godzin tygodniowo 6 5,2 7 4,6 13 4,9 

zbyt szybkie tempo reformy, jej nieodpowiednie przygotowanie 3 2,6 3 2,0 6 2,2 

przebywanie klas gimnazjum oraz szkoły podstawowej 
w jednym budynku 0 0 5 3,3 5 1,9 

inne 33 28,7 32 20,9 65 24,3 

brak uzasadnienia 12 10,4 11 7,2 23 8,6 

 

Wypowiedzi rodziców uznających, że szkoły nie są w wystarczającym stopniu 

przygotowane na wprowadzoną reformę, zostały pogrupowane w osiem kategorii. 

Najczęściej wskazywanym powodem tej sytuacji było niewystarczające wyposażenie szkół 

(27%) obejmujące takie problemy jak: brak pracowni specjalistycznych (zwłaszcza z takich 

przedmiotów jak: chemia, fizyka oraz geografia), brak odpowiednich pomocy dydaktycznych 

w tych salach, brak szafek dla uczniów na książki oraz niedostosowane do wzrostu dzieci 

ławki oraz stoliki szkolne. Więcej rodziców, których dzieci uczęszczają do szkół miejskich, 

w porównaniu do rodziców uczniów szkół wiejskich stwierdza, że szkoły nie  

są wystarczająco wyposażone.  

Drugi najczęściej zgłaszany problem dotyczy braku kadry pedagogicznej 

(w szczególności dotyczył on nauczycieli z takich przedmiotów jak chemia oraz fizyka, 

np. zbyt częsta zmiana nauczycieli przedmiotów ścisłych (chemia, fizyka), nieodpowiedniego 

przygotowania nauczycieli do pracy z młodzieżą czy też niestosowania nowych metod 

nauczania. Problemy te dostrzega niemal 25% rodziców. 

Siedemnaście procent rodziców przekonanych, że szkoły nie są odpowiednio 

przygotowane na zmiany edukacyjne twierdzi, że problem dotyczy nieodpowiednich 

warunków lokalowych panujących w szkołach. Badani zwracali przede wszystkim uwagę  

na to, że szkoła jest za mała, posiada zbyt mało sal, co czasami skutkuje nauką na zmiany 
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w danej placówce lub tłokiem w budynku. Zdecydowanie więcej rodziców uczniów szkół 

miejskich (23%) wskazuje na nieodpowiednie warunki lokalowe placówek w porównaniu 

z rodzicami uczniów szkół wiejskich (10%). 

Około szesnaście procent rodziców uznało, że obecny problem dotyczy przede 

wszystkim nieodpowiedniego programu nauczania. Potwierdza to następująca wypowiedź 

jednej z badanych osób: podstawa programowa jest nieprzemyślana, przeładowana, nie jest 

dostosowana do obecnej ilości godzin. Natomiast 13% ankietowanych stwierdziło, że źródło 

problemów tkwi w szybkim tempie realizacji materiału przez nauczycieli, które powoduje,  

że dzieci nie są w stanie odpowiednio przyswoić materiału, co prowadzi do poświęcania  

na naukę i prace domowe przez dzieci zdecydowanie więcej czasu w domu. Przykład stanowi 

wypowiedź jednego z badanych rodziców: Za dużo materiału do nauki. Dzieci przynoszą 

dużo lekcji do domu i nie rozumieją nowego materiału, ponieważ jest brak czasu na lekcji  

ze względu na dużą ilość przerabianego materiału”. 

Trzynastu z 268 rodziców twierdzi, że plan lekcji ich dzieci jest nieodpowiednio 

ułożony (np. dzieci mają źle dobrany podział godzin, lekcje powtarzają się dzień po dniu) lub 

dzieci mają zbyt dużo lekcji zarówno w skali tygodnia, jak i dnia (np. jest za dużo lekcji, kto 

to widział, żeby dziecko miało 8, 9, 10 lekcji. I dziecko chodzi do szkoły na 7:15). Natomiast 

sześć osób w tej grupie wskazuje na zbyt szybkie tempo wprowadzenia reformy lub jej 

nieodpowiednie przygotowanie, jako przyczynę pojawiających się obecnie trudności 

w szkole podstawowej. 

Rodzice uczniów szkół miejskich stwierdzają, że uczęszczanie gimnazjalistów do tej 

samej szkoły, co uczniów klas siódmych jest przyczyną wielu sytuacji konfliktowych. 

W grupie osób, których dzieci uczęszczają do szkoły wiejskiej, nikt z badanych nie zgłaszał 

takiego problemu (wynik zbliżony do istotności statystycznej). 

Dwadzieścia cztery procent badanych rodziców stwierdzających, że szkoły nie  

są odpowiednio przygotowane do zmian edukacyjnych, podają inne powody, które trudno 

pogrupować, np. brak nauczycieli z pasją, nauczyciele sami nie wiedzą, jakie będą 

wymagania na egzaminie 8-klasisty, jako 6-letnie dziecko rozpoczęło naukę i teraz od 7 klasy 

jest duży zakres wiedzy do przyswojenia, brak zaangażowania nauczycieli, brak autorytetu 

nauczycieli, brak zajęć dodatkowych, monotonia, brak podręczników od września, błędy 

w podręcznikach, podręczniki są źle skonturowane itd. 

Dwudziestu trzech rodziców, którzy uważają, że szkoła nie jest przygotowana  

do wdrożonej reformy, nie uzasadnia swojego stanowiska. 
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Rodzice mieli możliwość swobodnego wypowiedzenia się na temat funkcjonowania 

ich dzieci jako uczniów klasy VII. 

Większość rodziców w swoich wypowiedziach przywołuje te same problemy, które 

zostały wcześniej opisane, m.in. zbyt szybkie tempo realizacji materiału, niewłaściwie 

przygotowany program nauczania, zbyt dużo nauki i prac domowych, zbyt duża liczba 

kartkówek i sprawdzianów oraz brak czasu na odpoczynek. Niemniej podkreślają oni wagę 

problemu związanego z rozpoczęciem nauki przez dzieci w wieku 6 lat.  

Rodzice stwierdzają: 

− Dziecko jest młodsze niż dzieci w klasie. Potrzebuje więcej czasu na naukę, choć nie 

ma większych problemów. Nie bierze udziału w zajęciach wymagających wysiłku 

umysłowego. 

− Moje dziecko jest młodsze o rok. Moim zdaniem takie dzieci powinny mieć albo 

osobne klasy dla dzieci młodszych, albo powinny chodzić dwa razy do siódmej lub  

do ósmej klasy. 

Ponadto rodzice zwrócili uwagę na trudności dzieci ze specjalnymi potrzebami 

w klasie siódmej. Jeden z rodziców pisze: Moja opinia na temat nauki w szkole jest 

negatywna, ponieważ dziecko mające orzeczenie o specjalnym nauczaniu zdecydowanie  

ma za dużo nauki i zadań. Wiem, ponieważ moja córka chodzi z synem do tej samej klasy  

i syn musi odrabiać tyle samo zadań co i córka. 

Część rodziców stwierdza, że ich dzieci dobrze radzą sobie w nowej dla nich sytuacji, 

jednakże pojawiają się obawy związane z jednoczesnym ukończeniem szkoły przez obecne 

klasy VII oraz gimnazjalne, które w opinii rodziców spowodują, że dzieci będą miały 

większe trudności w dostaniu się do wybranych przez siebie szkół, np. martwię się, czy syn  

za rok  dostanie się np. do dobrego wybranego liceum lub technikum – duża liczba uczniów 

klas VIII oraz III gimnazjum. 

Pojawiły się również głosy rodziców, którzy są zadowoleni z tego, że ich dzieci 

uczęszczają do zreformowanej szkoły, np. Moim zdaniem program nauczania jest  

na odpowiednim poziomie. Reforma jest z założenia dobra, szkoda tylko, że w jednym roku 

szkołę ukończą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum; Jesteśmy zadowoleni, że dziecko 

kontynuuje naukę w klasie siódmej razem z dziećmi, które zna od sześciu lat. Jest w znanej 

sobie placówce, zna nauczycieli, którzy znają bardzo dobrze swoich uczniów. Szkoła spełnia 

nasze i dziecka oczekiwania; Nauczyciele podołali reformie. Uczą w miarę dobrze, mogą się 

dostać do dobrych liceum. 
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Na zakończenie badania poproszono rodziców o podzielenie się, jakich emocji 

najczęściej doświadczają w związku z nauką dzieci w klasie VII. Uzyskane dane 

zamieszczono w poniższej tabeli. 

Tabela 59. Odczucia najczęściej doświadczane przez rodziców związane ze szkołą dziecka 

emocje i inne odczucia 
szkoły wiejskie szkoły miejskie ogółem 

N % N % N % 

złość 128 44,9 147 44,3 275 44,6 

zadowolenie 87 30,5 107 32,2 194 31,4 

obojętność 73 25,6 95 28,6 168 27,2 

smutek 87 30,5 72 21,7 159 25,8 

strach 74 26,0 69 20,8 143 23,2 

spokój 53 18,6 74 22,4 127 20,6 

satysfakcja 56 19,6 58 17,5 114 18,5 

poczucie wsparcia 53 18,6 44 13,3 97 15,7 

duma 33 11,6 50 15,1 83 13,5 

radość 37 13,0 40 12,0 77 12,5 

wstręt 34 11,9 32 9,6 66 10,7 

inne (odpowiedzi rodziców)  

obawa, zaniepokojenie, niepokój 8 2,8 12 3,6 20 3,2 

bezradność, bezsilność 7 2,5 13 3,9 20 3,2 

zniechęcenie, niechęć 4 1,4 8 2,4 12 1,9 

niezadowolenie 4 1,4 5 1,5 9 1,5 

brak wsparcia 2 0,7 5 1,5 7 1,1 

niepewność 5 1,8 1 0,3 6 1,0 
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irytacja 2 0,7 4 1,2 6 1,0 

rozczarowanie 4 1,4 2 0,6 6 1,0 

niezrozumienie, brak zrozumienia 4 1,4 1 0,3 5 0,8 

rozgoryczenie 2 0,7 1 0,3 3 0,5 

frustracja 1 0,4 2 0,6 3 0,5 

żal 0 0 1 0,3 1 0,2 

wstyd 1 0,4 0 0 1 0,2 

 

Najwięcej rodziców (ok. 45%) stwierdza, że najczęściej doświadczaną przez nich 

emocją związaną ze szkołą dziecka jest złość, jednakże 31% badanych wskazuje  

na pozytywną emocję, jaką jest zadowolenie. Dwadzieścia siedem procent ankietowanych 

eksponuje swoją obojętność, a ok. 26% z nich najczęściej doświadcza smutku. Zdecydowanie 

więcej rodziców mieszkających na wsi (ok. 31%) doświadcza tej emocji w porównaniu  

do rodziców mieszkających w mieście (ok. 22%). Dwadzieścia trzy procent badanych 

wskazuje na strach, jako na najczęściej doświadczaną emocję związaną ze szkołą dziecka,  

a tylko ok. 21% odczuwa spokój. Więcej rodziców uczniów szkół wiejskich (ok. 19%)  

w porównaniu do rodziców uczniów szkół miejskich (13%) ma poczucie wsparcia. Rodzice 

mieli także możliwość dopisania własnych emocji, które najczęściej przeżywają w związku 

ze szkołą swoich dzieci. Najwięcej z nich stwierdziło, że odczuwa: niepokój, bezradność  

i bezsilność. 
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Młodzież o swoim funkcjonowaniu w roli ucznia klasy VII 

W procesie wychowania centralną postacią jest uczeń, któremu osoby dorosłe 

zobowiązane są udzielać właściwego wsparcia w drodze do osiągania przez niego pełni 

dojrzałości. Dlatego najważniejsze są odczucia i opinie młodzieży na temat jej 

funkcjonowania w szkole w pierwszym roku po wprowadzonych zmianach w edukacji.  

Badaniu poddano 3328 uczniów. Z uwagi na to, że w analizach uzyskanych wyników 

od dyrektorów szkół miejskich i wiejskich, nauczycieli oraz rodziców nie wystąpiły znaczące 

różnice w zakresie ich opinii na temat funkcjonowania uczniów z klas siódmych nie 

zdecydowano się na dokonanie podziału na młodzież pochodzącą z miasta oraz ze wsi. 

Przeżycia uczniów z klas VII w związku z nauką 

Około połowie badanych uczniów szkoła kojarzy się ze spotkaniami z kolegami. 

W dalszej kolejności zaznaczane były: zmęczenie (ok. 46%) i obowiązek uczenia się 

(ok. 43%), ale także możliwość zdobywania nowej wiedzy (42%) oraz przyjaźń (40%). 

Najrzadziej wskazywanymi skojarzeniami były: wsparcie (ok. 5%), przemoc (ok. 5%) oraz 

docenianie przez nauczycieli wkładu pracy i osiągnięć (6%). 

Tabela 60. Skojarzenia uczniów ze szkołą 

skojarzenia N % 

spotkania z kolegami 1649 49,5 

zmęczenie 1529 45,9 

obowiązek uczenia się 1421 42,7 

możliwość zdobywania nowej wiedzy 1408 42,3 

przyjaźń 1334 40,1 

możliwość zdobywania nowych umiejętności 849 25,5 

ocenianie wiedzy i umiejętności 825 24,8 

sukcesy 364 10,9 
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przyjazne środowisko 316 9,5 

strach 296 8,9 

docenianie wkładu pracy i osiągnięć 206 6,2 

przemoc 160 4,8 

wsparcie 152 4,6 

inne 162 4,9 

 

Badani uczniowie najczęściej doświadczali w szkole obojętności (ok. 52%) oraz 

radości (45%). Dość częstymi emocjami towarzyszącymi im podczas pobytu w szkole  

są także: zadowolenie (ok. 29%) i spokój (26%), ale również smutek (ok. 25%), złość  

(ok. 21%) i strach (20%). Około dziewiętnaście procent siódmoklasistów odczuwa  

w szkołach wsparcie, a ok. 17% satysfakcję. Najrzadziej czuli oni: dumę (7%) oraz wstręt 

(13%). Wśród odpowiedzi udzielanych spontanicznie przez uczniów (kategoria: inne) 

zdecydowanie dominowały: zmęczenie, stres oraz nuda. 

Tabela 61. Najczęstsze emocje przeżywane przez uczniów w szkole 

emocja/uczucie N % 

obojętność 1717 51,6 

radość 1498 45,0 

zadowolenie 954 28,7 

spokój 874 26,3 

smutek 826 24,8 

złość 695 20,9 

strach 677 20,3 

wsparcie 626 18,8 

satysfakcja 563 16,9 
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wstręt 442 13,3 

duma 239 7,2 

inne 506 15,2 

 

Pobyt uczniów w szkole wywołuje z nich różnorodne emocje, często te negatywne. 

Postanowiono sprawdzić zatem, jakie czynniki wyzwalają u nich stres szkolny. 

Tabela 62. Sytuacje wywołujące stres u uczniów z klas VII 

sytuacje wywołujące stres N % 

odpowiedzi ustne 1751 52,6 

nadmiar nauki 1655 49,7 

sprawdziany 1511 45,4 

niezapowiedziane kartkówki 1495 44,9 

otrzymanie oceny niedostatecznej lub innej, która nie satysfakcjonuje ucznia 1112 33,4 

myśli o czekających ucznia egzaminach 932 28,0 

krytyka ze strony nauczycieli 673 20,2 

konieczność odrabiania prac 564 16,9 

samo przyjście do szkoły 557 16,7 

krytyka ze strony kolegów/koleżanek 412 12,4 

niewłaściwe relacje z kolegami 282 8,5 

brak wsparcia od nauczycieli 257 7,7 

niewłaściwe relacje z nauczycielami 195 5,9 

brak wsparcia od kolegów/koleżanek 98 2,9 

brak wsparcia od rodziców 79 2,4 

brak wsparcia od nauczycieli domowych 55 1,7 



84 

Najbardziej stresogenne w życiu szkolnym uczniów z klas VII są: ustne odpowiedzi 

(ok. 53%), nadmiar nauki (ok. 50%) oraz sprawdziany (45%) i niezapowiedziane kartkówki 

(ok. 45%). Trzydzieści trzy procent młodzieży odczuwa silny stres w sytuacji, w której 

otrzymuje oceny niedostateczne lub niezgodne z oczekiwaniami, 28% z niej silnie stresuje się 

w związku z czekającymi ją egzaminami po VIII klasie szkoły podstawowej. Dwadzieścia 

procent uczniów w klasie VII mocno reaguje na krytykę ze strony nauczycieli, ok. 17% 

sytuację związaną z wykonywaniem zadań domowych i przyjściem do szkoły, a 12% na 

krytykę ze strony rówieśników. Około 1/3 badanych osób odczuwa skutki stresu w związku 

z niewłaściwymi relacjami z innymi osobami w szkole (kolegami, nauczycielami) i brakiem 

wsparcia od osób najbliższych. Ponadto badana młodzież wskazała m.in. na: nadmiar prac 

domowych, brak czasu wolnego oraz zbyt dużą liczbę godzin lekcyjnych jako na czynniki 

wywołujące u niej stres. 

Nauka jest czynnością, która zajmuje młodzieży większość jej czasu, dlatego powinna 

wyzwalać w niej pozytywne emocje. Zapytano więc badane osoby, jakich emocji 

doświadczają  i jakie skojarzenia mają w związku z odrabianiem prac domowych. 

Tabela 63. Skojarzenia badanych uczniów z pracą domową 

skojarzenia N % 

zmęczenie 2344 70,4 

przymus 2223 66,8 

przykry obowiązek 1674 50,3 

trudność 1617 48,6 

złość 573 17,2 

odkrywanie czegoś nowego 524 15,7 

smutek 479 14,4 

spokój 294 8,8 

satysfakcja 266 8,0 

zabawa 203 6,1 

przyjemność 149 4,5 

inne: 
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nuda 24 0,7 

strata czasu 21 0,6 

brak czasu wolnego i utrata czasu na inne zajęcia 13 0,4 

utrwalenie wiadomości z lekcji 13 0,4 

bezsens, bezużyteczność 8 0,2 

niechęć 8 0,2 

obojętność 8 0,2 

zdobywanie nowej wiedzy 6 0,2 

uczenie się 4 0,1 

nadmiar, zbyt duża ilość 3 0,1 

odpoczynek od szkoły 2 0,1 

strach 2 0,1 

ciekawość 2 0,1 

 

Dla 70% uczniów z klas VII zadania domowe kojarzą się ze zmęczeniem, a dla ok. 67%  

z przymusem. Połowa z nich uważa, że odrabianie prac domowych jest przykrym obowiązkiem i 

niewiele mniej z nich kojarzy sobie z nim trudności (ok. 49%). W 17% młodzieży prace domowe 

wyzwalają złość, a w 14% – smutek. Najmniej badanych osób potrafiło wskazać pozytywne 

skojarzenia związane z pracą domową. Badana młodzież, określając własne skojarzenia związane 

z pracami domowymi najczęściej wskazuje na nudę oraz stratę czasu. Pojedynczym osobom 

odrabianie lekcji kojarzy się m.in. z: niemocą, irytacją, wściekłością, nienawiścią, rezygnacją, 

wstrętem, zdenerwowaniem, niezrozumieniem poleceń, naciskiem ze strony nauczycieli, 

wczesnym wstawaniem (aby dokończyć zadane prace domowe), ale również z rozwijaniem 

inteligencji, pokonywaniem słabości i trudności oraz pokazaniem tego, co się potrafi. 

Przygotowanie uczniów z klas VII do sprawdzianów i kartkówek 

Rozpoznanie poziomu wiedzy i opanowanych przez uczniów umiejętności jest stałym 

elementem odbywającego się w szkole procesu edukacyjnego. Dlatego poproszono młodzież 

o wskazanie szacowanej liczby sprawdzianów i kartkówek, do których przygotowuje się 

w ciągu roku szkolnego.  
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W odpowiedzi na pytanie o średnią liczbę sprawdzianów w tygodniu badani 

wskazywali różne liczby w skali 0–10. Jednakże na podstawie dokładnej analizy uzyskanych 

odpowiedzi można uznać, że liczba ta najczęściej mieści się w zakresie 1–4, przy czym 

najwięcej badanych stwierdziło, że musi się przygotować do dwóch – trzech sprawdzianów 

w tygodniu (ok. 73%). 

 
Wykres 16. Liczba sprawdzianów w tygodniu (%) 

Badani uczniowie najczęściej wskazują, że maksymalna liczba sprawdzianów, do 

których musieli się przygotować w ciągu jednego tygodnia mieści się w zakresie 3–5 (84%). 

 
Wykres 17. Maksymalna liczba sprawdzianów w tygodniu (%) 
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Ankietowani najczęściej twierdzili, że muszą przygotowywać się średnio do 2–4 

kartkówek w tygodniu, przy czym najczęściej zaznaczano liczbę 3 (ok. 25%) lub 2 (ok. 24%). 

 
Wykres 18. Liczba kartkówek w tygodniu (%) 

Badani uczniowie najczęściej twierdzili, że w ciągu tygodnia pisali maksymalnie od  

1 do 6 kartkówek, przy czym ok. 28% z nich przygotowywało się w ten sposób 4 razy 

w tygodniu, 23% 5 razy, a ok. 21% 3 razy.  

 
Wykres 19. Maksymalna liczba kartkówek w tygodniu (%) 
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kartkówek. Warto podkreślić, że niektórzy z badanych wskazują na konieczność 

przygotowywania się do 4 bądź 5 kartkówek w ciągu jednego dnia. 

 
Wykres 20. Maksymalna liczba kartkówek w jednym dniu (%) 
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Połowa uczniów uznała, że treści kształcenia z przedmiotów, których uczą się 

w klasie siódmej są przeciętne, a dla 10% z nich – łatwe, bądź bardzo łatwe (prawdopodobnie 

dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami). Niemniej 38% badanych osób twierdzi, że 

treści, jakie przyswajają nie są odpowiednio do nich dostosowane i dlatego oceniają je jako 

trudne i bardzo trudne. 

Odpowiedź na pytanie „Czy zagadnienia omawiane na lekcjach są dla Ciebie 

zrozumiałe?” podzieliła badanych niemal dokładnie na pół. Dla 48% treści te są zrozumiałe, 

dla połowy zaś nie. 

Tabela 65. Zrozumiałość zagadnień omawianych na lekcjach w opinii uczniów 

zrozumiałe zagadnienia N % 

nie 1651 49,6 

tak 1591 47,8 

brak danych 86 2,6 

ogółem 3328 100 

Uczniowie zostali proszeni o wskazanie przedmiotu, z którego treści są dla nich 

trudne do zrozumienia. Analiza uzyskanych odpowiedzi wykazała, że najtrudniejszymi 

przedmiotami dla badanej młodzieży są: matematyka, fizyka oraz chemia (odpowiednio: 

54%, ok. 53%, 38%). Najmniej problemu młodzież ma z przyswojeniem nowej wiedzy 

z informatyki i języków. 

Tabela 66. Przedmioty najtrudniejsze do zrozumienia w opinii uczniów z klas VII 

przedmiot N % 

matematyka 894 54,1 

fizyka 870 52,7 

chemia 628 38,0 

historia 243 14,7 

biologia 201 12,2 

geografia 182 11,0 
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język angielski 175 10,6 

język polski 168 10,2 

język niemiecki 112 6,8 

informatyka 33 2,0 

inne 28 1,7 

 

Nauczyciele zobowiązani są do realizacji w czasie lekcji całości podstawy 

programowej. Ze względu na docierające do Rzecznika Praw Dziecka zgłoszenia 

o nieprawidłowościach w tym zakresie, postanowiono sprawdzić, w jaki sposób przekłada się 

to na praktykę szkolną oraz jaka jest skala wymagania od uczniów przyswajania w domu 

treści, których z różnych przyczyn nie zrealizowano w czasie zajęć w szkole.  

Tabela 67. Konieczność nauczenia się w domu nowego materiału niezrealizowanego w szkole 

w opinii uczniów 

konieczność przyswajania nowych treści N % 

bardzo często 273 8,2 

często 712 21,4 

czasami 1362 40,9 

bardzo rzadko 809 24,3 

nigdy 139 4,2 

brak danych 33 1,0 

ogółem 3328 100 

 

Niespełna 140 osób badanych (4%) twierdzi, że nauczyciele omawiają podczas lekcji 

wszystkie nowe treści, a 24% bardzo rzadko musi samodzielnie zdobywać wiedzę, która 

powinna być przyswojona w szkole. Sytuacja taka czasami zdarza się ok. 41% uczniów, 

a ok. 30% z nich doświadcza jej na co dzień. 
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Sprawdzono, czy młodzież zabiera podręczniki do domu, aby móc przygotować się do 

lekcji w szkole. 

Tabela 68. Konieczność zabierania do domu podręczników przez uczniów z klas VII 

podręczniki… N % 

zabieram wszystkie 2073 62,3 

zabieram niektóre 401 12,0 

zabieram większość 279 8,4 

najczęściej w ogóle nie zabieram 511 15,4 

brak danych 64 1,9 

ogółem 3328 100 

 

Sześćdziesiąt dwa procent uczniów z klas VII codziennie przynosi wszystkie 

podręczniki do domu, a kolejnego dnia do szkoły. Dwadzieścia procent z nich nosi niektóre 

książki lub większość z nich. Jedynie 15% młodzieży nie obciąża nadmiernie swojego 

plecaka podręcznikami.  

Czas przeznaczany przez uczniów klas VII na naukę i odpoczynek 

Uczniowie z najstarszej klasy w szkole podstawowej każdego dnia uczestniczą w 7–8 

lekcjach (M=7,15). Dodatkowo w domu w dni powszednie średnio uczą się ponad dwie 

godziny (M=2,09), a podczas weekendu prawie dwie godziny (M=1,73), przy czym bardziej 

zróżnicowane odpowiedzi dotyczyły czasu poświęcanego na naukę w inne dni wolne od 

nauki szkolnej.  

Stu dwudziestu sześciu uczniów (4%) przyznaje, że praktycznie nie uczy się w dni, 

kiedy chodzą do szkoły i 461 z nich (14%) – podczas weekendu. Na naukę od poniedziałku 

do piątku 45% młodzieży przeznacza 2–3 godziny, a 11% – 4 i więcej godzin. Natomiast 

w dni weekendowe 962 osoby (29%) odrabiają prace domowe, przyswajają oraz utrwalają 

nowy materiał oraz przygotowują się do sprawdzianów i kartkówek przez 2–3 godziny 

w ciągu dnia, 268 osób (8%) poświęca na to 4–6 godzin, a 43 osoby (1%) powyżej 7 godzin. 



92 

Do przeciętnie dziewięciogodzinnego dnia pracy młodzieży związanej z uczeniem się 

w szkole lub odrabianiem zadanych prac domowych należy doliczyć czas spędzony przez nią 

na korepetycjach. Sprawdzono zatem, czy uczniowie z klas VII uczęszczają na korepetycje, 

a jeśli tak, to z jakich przedmiotów. 

Tabela 69. Uczęszczanie przez uczniów z klas VII na korepetycje 

korzystanie z korepetycji N % 

nie korzysta 2197 66,0 

1 raz/tyg. 571 17,2 

2 razy/tyg. 387 11,6 

3 razy/tyg. 111 3,3 

4 razy/tyg. 27 0,8 

5 i więcej razy/tyg. 21 0,6 

brak danych 14 0,4 

ogółem 3328 100 

 

Sześćdziesiąt sześć procent uczniów z klas VII twierdzi, że nie korzysta z korepetycji. 

Niemniej niespełna 30% z nich uczestniczy raz lub dwa razy w tygodniu w pozaszkolnych 

zajęciach opłacanych przez rodziców. Na uwagę zasługuje jednak to, że 160 osób korzysta 

z usług korepetytorów trzy i więcej razy w tygodniu. Zdecydowanie najwięcej młodzieży 

dokształca się z języka angielskiego (ok. 18%) i matematyki (15%), a następnie z chemii 

i języka niemieckiego (3%) oraz fizyki (ok. 3%).  

Tabela 70. Przedmioty, z których uczniowie klas VII pobierają dodatkowe płatne lekcje 

przedmioty N % 

język angielski 594 17,8 

matematyka 512 15,4 

język niemiecki 102 3,1 

chemia 103 3,1 
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fizyka 90 2,7 

język polski 46 1,4 

historia 7 0,2 

biologia 7 0,2 

geografia 4 0,1 

język francuski 2 0,1 

muzyka 2 0,1 

język rosyjski 1 0,05 

 

Zapytano młodzież o to, ile czasu przeznacza na sen po 10-11 godzinach wytężonej 

pracy polegającej na uczeniu się. Uzyskane dane świadczą o tym, że zazwyczaj śpi ona około 

7 godzin w ciągu doby (M=7,18). Niemniej w grupie badanych osób znajdują się takie, które 

odpoczywają ponad 8 godzin, ale również takie, które śpią poniżej 4 godzin, 874 osoby 

(26%) śpią 7 i więcej godzin, 661 osób (23%) – 6 godzin, 274 osoby (8%) – 5 godzin oraz 

141 osób (4%) – 4 i mniej godzin.  

Organizm regeneruje się także podczas różnych aktywności, na które młodzież 

szkolna w założeniu powinna mieć najwięcej czasu w weekend. Dlatego poproszono ją 

o poinformowanie, w jaki sposób najczęściej spędza swój wolny czas. 

 
Wykres 21. Sposób spędzania wolnego czasu przez młodzież w weekend – średnie wyniki 
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Uczniowie z klas VII w weekend najczęściej spędzają czas w domu, spotykają się ze 

znajomymi, rozwijają swoje zainteresowania lub po prostu odpoczywają nie robiąc nic 

ważnego. Często wykonują zadania stanowiące dla nich obowiązki domowe lub robią coś 

wspólnie z innymi członkami rodziny oraz uczą się. Badani uczniowie mieli także możliwość 

samodzielnego określenia aktywności w czasie wolnym. Najwięcej z nich wskazało na grę na 

komputerze lub telefonie (N=56). Ankietowani lubią również spędzać aktywnie czas wolny 

(N=54), np. grając w piłkę lub jeżdżąc na rowerze oraz uczęszczając na treningi (N=18). 

Pojedyncze osoby: czytają książki (N=9), odwiedzają członków rodziny (N=7), śpią lub 

oglądają filmy (N=6), słuchają muzyki (N=5),  

Chcąc sprawdzić, czy zaszły jakieś zmiany w sposobie rozwijania ich zainteresowań 

i hobby, poproszono uczniów o wypowiedzenie się, czy w ostatnim roku szkolnym byli 

zmuszeni do rezygnacji z zajęć przynoszących im najwięcej przyjemności.  

Tabela 71. Konieczność rezygnacji z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów 

rezygnacja N % 

nie 2308 69,4 

tak 968 29,1 

brak danych 52 1,5 

ogółem 3328 100 

 

Dwadzieścia dziewięć procent uczniów uczestniczących w badaniu zrezygnowała 

z uczestnictwa w zajęciach rozwijających ich zainteresowania w ciągu ostatnich kilku 

miesięcy. Natomiast 69% młodzieży kontynuuje udział we wcześniej podjętych 

aktywnościach sprawiających jej radość.  

Dziewięćset siedemnaście osób (ok. 95%) z tych, które musiały zrezygnować 

z uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania, wskazały na naukę, 

jako na główną tego przyczynę. Młodzież twierdzi, że: nie ma wolnego czasu dla siebie 

z powodu nadmiaru sprawdzianów, kartkówek, prac domowych i uczenia się, nie ma siły na 

inne aktywności niż nauka – uczestniczenie w dodatkowych zajęciach niemożliwe jest 

z uwagi na późno kończące się lekcje, poprawianie ocen, które bardzo obniżyły się po 

klasie VI, przygotowanie do egzaminów 8-klasisty, korepetycje, aby nadal mieć dobre oceny, 

nienadążanie za szybko realizowanym materiałem w szkole i strach o zaległości. Natomiast 
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5% badanych podaje przyczyny rezygnacji tkwiące w innych czynnikach aniżeli szkolne 

(brak zajęć, które spełniałyby ich oczekiwania – N=10; problemy zdrowotne – N=16; 

problemy rodzinne – N=7; niewłaściwe relacje z kolegami z grupy lub osobą prowadzącą 

zajęcia – N=5; zmniejszenie motywacji do podejmowania jakiejkolwiek aktywności – N=4). 

Wsparcie uczniów klas VII w nauce 

Z uwagi na to, część uczniów uważa przyswajane treści za trudne lub zupełnie 

nieznane, można spodziewać się, że potrzebują oni pomocy innych osób.  

Tabela 72. Osoby pomocne uczniom w odrabianiu prac domowych  

uczeń korzysta z pomocy.. N % 

nie korzysta 2830 85,0 

rodziców 366 11,0 

starszego rodzeństwa 139 4,2 

autorzy programów lub porad zamieszczonych w Internecie, komputerze 61 1,8 

korepetytora 48 1,4 

koleżanek/kolegów 20 0,6 

babci 5 0,2 

cioci 3 0,1 

spisuje od kolegów 2 0,1 

brak danych 86 2,6 

 

Osiemdziesiąt pięć procent uczniów z klas VII twierdzi, że samodzielnie wykonuje 

prace domowe, a 19% z nich korzysta z pomocy innych osób lub Internetu, w tym 11% ze 

wsparcia rodziców. Niezbyt często przyznają się do spisywania zadań od kolegów oraz 

gotowych rozwiązań z Internetu.  

Trzydzieści dwa procent badanych przyznało, że bierze udział w zajęciach 

wyrównawczych w szkole. Do wyniku tego należy jednak podchodzić bardzo ostrożnie 

dlatego, że w niektórych przypadkach respondenci wskazywali na potrzebę takich zajęć, 
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a jednocześnie brak możliwości szkoły w tym zakresie. Kilka osób twierdziło, że cała klasa 

jest zobligowana do uczestniczenia w takich zajęciach. W wielu przypadkach uczniowie nie 

różnicują zajęć reedukacyjnych i innych, np. kółek zainteresowań czy zajęć przeznaczonych 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Tabela 73. Udział siódmoklasistów w zajęciach wyrównawczych w szkole 

uczestnicy N % 

nie 2250 67,6 

tak 1078 32,4 

ogółem 3328 100 

 

Najczęściej wskazywanymi przedmiotami, z których uczniowie biorą udział 

w zajęciach wyrównawczych była matematyka oraz język polski. Wielu respondentów nie 

wskazało niestety przedmiotu, którego dotyczą te zajęcia. W związku z powyższym 

zrezygnowano z obliczania wartości procentowych. 

 
Wykres 22. Przedmioty, z których uczniowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze (N) 
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Wyniki z przeprowadzonego sondażu w ujęciu syntetycznym 

Z perspektywy dyrektorów szkół 

− W szkołach, niezależnie od miejsca usytuowania (miasto-wieś), brakuje specjalistów, 

w tym psychologów.  

− W szkołach miejskich zatrudnionych jest więcej nauczycieli pełnoetatowych niż 

w wiejskich, a niepełnoetatowi równie często pracują w obu typach szkół. 

− Brakuje pracowni przedmiotowych wyposażonych w odpowiednie pomoce (w ponad 

połowie placówek) i sprzęt informatyczny. Do tych najlepiej dostosowanych do 

potrzeb uczniów dyrektorzy (mniej niż połowa ankietowanych) zaliczają pracownie: 

fizyczne, chemiczne i geograficzne.  

− W ok. 15% szkół brakuje środków finansowych na pomoce dydaktyczne, a ok. w 58% 

potrzeby szkoły są zaspokojone w tym zakresie tylko częściowo. 

− W opinii dyrektorów, u uczniów z klas VII przeważają takie emocje jak: 

zaciekawienie (63%) i obojętność (ok. 62%), a rzadziej: radość (ok. 41%), apatia 

(22%), podekscytowanie (22%) i złość (21%).  

− Nauczyciele najczęściej zgłaszają dyrektorom szkół problemy związane 

z zaniedbywaniem nauki przez uczniów z klas VII, nieodrabianiem przez nich prac 

domowych, przeszkadzaniem na lekcji, ich biernością, nadpobudliwością 

i agresywnością.  

− Młodzież i rodzice najczęściej zgłaszają problemy dotyczące nadmiaru: nauki 

(odpowiednio: 80%, ok. 78%), prac domowych (odpowiednio: ok. 41%, ok. 36%), 

sprawdzianów (odpowiednio: 30%, ok. 24%) i kartkówek (odpowiednio: ok. 29%, 

ok. 15%), a ponadto przemocy rówieśniczej (odpowiednio: 17%, 21%). 

− Ponad połowa dyrektorów często lub czasami słyszy skargi uczniów związane 

z zadawaniem przez nauczycieli zadań domowych. Według 22% z nich problem ten 

nasilił się w ciągu ostatniego roku szkolnego. 

− Około siedem procent dyrektorów twierdzi, że przyczyn problemów uczniów z klas 

VII należy doszukiwać się w niedostatecznie przemyślanej reformie edukacji, 5% 

w szybkim tempie jej wprowadzania, ok. 8% w niedofinansowaniu szkół, 22% 

w braku odpowiedniego przygotowania nauczycieli do pracy z młodzieżą, ok. 3% 

w przeładowaniu programów nauczania i ok. 4% w trudnym okresie rozwojowym, 
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w jakim znajdują się uczniowie klas VII. Warto jednak podkreślić, że ponad połowa 

dyrektorów z pewnych powodów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 

Z perspektywy nauczycieli 

− Większość nauczycieli (ok. 71%) uważa, że wszystkie, lub w większości treści 

podstawy programowej są ważne i użyteczne, ale 26% podkreśla, że wiele z nich 

mogłoby być uznanych za dodatkowe, gdyż nie są niezbędne. Szczególnie dotyczy to: 

historii, geografii, języka polskiego i chemii. 

− Niemal połowa (ok. 49%) nauczycieli twierdzi, że treści z nauczanych przez nich 

przedmiotów są właściwie dobrane do możliwości ,,przeciętnego ucznia”. Trzydzieści 

pięć procent z nich jest zdania przeciwnego – uważa, że są one zbyt trudne. Dotyczy to 

szczególnie takich przedmiotów jak: fizyka (ok. 57%) język polski (55%), matematyka 

(ok. 48%), biologii (46%), chemii (ok. 43%) i język angielski (39%) – a więc także 

przedmiotów, które młodzież będzie zdawała na egzaminie po klasie VIII. 

− Niemal połowa nauczycieli (48%) uważa, że treści z nauczanych przed nich 

przedmiotów są zbyt obszerne. Dotyczy to zwłaszcza: języka polskiego (ok. 75%), 

historii (ok. 75%), geografii (ok. 64%), matematyki (62%) i języka angielskiego 

(ok. 59%) – w dużej mierze zatem przedmiotów egzaminacyjnych. 

− Nauczyciele przyznają, że nie są w stanie zrealizować całości treści programowych 

podczas lekcji. Omawiają na zajęciach około 60% treści, co wymusza na uczniach 

zdobywanie nowej wiedzy w domu. Najwięcej materiału młodzież musi opanować we 

własnym zakresie z: języka polskiego, religii, historii i fizyki, co może wynikać, ze 

zbyt obszernej podstawy programowej w stosunku do liczby godzin przeznaczonych 

z danego przedmiotu. 

− Uczniowie jednorazowo wykonują zadania domowe z każdego przedmiotu 

przeciętnie 15 minut, nie wliczając zadań dodatkowych, konkursowych, 

przygotowania do kartkówek i sprawdzianów. Niektóre zadania domowe z jednego 

przedmiotu zajmują młodzieży nawet 60 minut i więcej. 

− Około dwadzieścia dziewięć procent nauczycieli uważa, że uczniowie z klas VII 

samodzielnie wykonują prace domowe. Przekonanie ich może wynikać z kilku 

powodów: ufają swoim wychowankom i wierzą w ich uczciwość, weryfikują 

oryginalne autorskie zadania domowe (wykluczając gotowe karty pracy, zadania 

z zeszytu ćwiczeń) lub potwierdzają dość rzadkim zgłaszaniem przez nich trudności 
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związanych z odrabianiem prac domowych. Według 65% badanych osób uczniowie 

wykonują zadane prace z pomocą innych osób: rodziców, korepetytorów, kolegów 

lepiej uczących się i Internetu. 

− Problem przepisywania zadań domowych najczęściej dostrzegają nauczyciele języka 

polskiego (63%), historii (63%), matematyki (58%) i biologii (58%). 

− Około dwadzieścia osiem procent uczniów z klas VII zgłasza nauczycielom trudności 

z odrabianiem prac domowych, a zwłaszcza z: matematyki (60%), chemii (ok. 43%) 

i języka polskiego (ok. 37%). 

− Około czterdzieści dwa procent nauczycieli określa kondycję psychiczną uczniów 

jako dobrą i bardzo dobrą. Niemal połowa badanych nauczycieli uważa, że kondycja 

psychiczna uczniów z klas VII jest przeciętna, a ok. 8%, że jest zła, lub bardzo zła co 

potwierdza, że w tej grupie młodzieży pojawiają się problemy, które wymagają 

pilnego rozwiązania. 

− Nauczyciele najczęściej martwią się tym, że uczniowie z klas VII zaniedbują naukę 

(ok. 64%), są bierni (ok. 62%), nie odrabiają prac domowych (ok. 57%) 

i przeszkadzają w prowadzeniu lekcji (55%). Uczniowie są też nadpobudliwi 

(ok. 48%) wycofani (27%), lub agresywni (20%) co może świadczyć o pojawiających 

się zaburzeniach emocjonalnych. W środowisku miejskim częściej obserwuje się 

u uczniów niewłaściwe zachowania takie jak: nadpobudliwość (ok. 52%), korzystanie 

z telefonów podczas lekcji (ok. 29%), agresja wobec kolegów (ok. 24%), wagary 

(ok. 17%), symptomy uzależnień (ok. 12%) i agresja wobec nauczycieli (ok. 2%). 

Zdaniem 8% nauczycieli problemy uczniów wyraźnie się nasiliły w bieżącym roku 

szkolnym, a ok. 34% z nich jest skłonna to potwierdzić. Około 49% osób raczej nie 

obserwuje takiej tendencji, a następne 5% z nich zdecydowanie temu zaprzecza. 

− Zarówno młodzież, jak i jej rodzice najczęściej zgłaszają problemy dydaktyczne, a nie 

wychowawcze, które wydają się być obecnie drugoplanowe. Narzekają oni 

najbardziej na nadmiar: nauki (odpowiednio: 83%, 63%), sprawdzianów (44%, 

ok. 28%), kartkówek (ok. 29%, ok. 22%) i prac domowych (ok. 27%, ok. 23%), przy 

czym skargi związane z nadmiarem sprawdzianów (48%, 31%) i prac dodatkowych 

częściej słyszą nauczyciele zatrudnieni w szkołach miejskich. Blisko połowa 

nauczycieli nie dostrzega nasilenia tych problemów w stosunku do sytuacji 

z ubiegłego roku szkolnego. 
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− Według nauczycieli uczniów z klas VII dzieciom najczęściej towarzyszą takie emocje 

jak: obojętność (ok. 68%), zaciekawienie (35%), radość (31%), apatia (26%), irytacja 

(24%), złość (ok. 20%), przy czym ci zatrudnieni w szkołach miejskich częściej 

obserwują u młodzieży: obojętność (ok. 71%), zaciekawienie (ok. 37%), irytację 

(ok. 28%), złość (23%), a rzadziej radość (28%). 

− Zdecydowana większość (68%) uczniów z klas VII na każdą lekcję przynosi 

podręczniki, które bardzo zwiększają ciężar plecaka. Najczęściej noszonymi przez 

uczniów podręcznikami są książki do: języków obcych, historii, geografii, fizyki, 

chemii i języka polskiego.  

− Większość nauczycieli ma dostęp do e-podręczników (ok. 59%) (szczególnie 

w szkołach miejskich – ok. 63%) oraz do sprzętu niezbędnego do ich odtworzenia 

podczas lekcji, co oznacza, że ok. 61% z nich mogłaby wykorzystywać książki 

elektroniczne na lekcji. 

− Na brak podręczników elektronicznych najczęściej narzekają nauczyciele: 

informatyki (44%), historii (40%) i języków obcych (28%) innych niż język angielski.  

− W opinii nauczycieli w ponad 30% szkół brakuje sprzętu elektronicznego, który 

potrzebny jest podczas prowadzenia zajęć z uczniami. 

− Siedem procent badanych nauczycieli uważa, że przyczyn problemów uczniów z klas 

siódmych należy doszukiwać się w niedostatecznie przemyślanej reformie edukacji, 

ok. 6% – w szybkim tempie jej wprowadzania, ok. 13% – w niedofinansowaniu szkół, 

5% – w przeładowaniu programów nauczania, ok. 33% – w braku odpowiedniego 

przygotowania nauczycieli do pracy z młodzieżą i ok. 6% – w zmianach rozwojowych 

wynikających z okresu adolescencji.  

Z perspektywy rodziców 

− Zdecydowana większość rodziców (ok. 91%) uważa, że ich dzieci więcej czasu 

poświęcają na naukę w klasie siódmej w porównaniu do lat ubiegłych. Dzieci uczą się 

ok. 3 godzin dziennie w dni nauki szkolnej, a podczas weekendu – ok. 3,5 godziny. 

− Ponad 60% rodziców uważa, że nauczyciele zadają dzieciom zbyt dużo prac 

domowych. 

− Osiemdziesiąt pięć procent rodziców deklarujących, że ich dzieci nie odrabiają 

samodzielnie lekcji, udziela im pomocy w tym zakresie. Natomiast ok. 67% 

respondentów deklaruje, że ich dzieci odrabiają prace domowe głównie samodzielnie. 
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Jednocześnie 60% badanych twierdzi, że przynajmniej raz w tygodniu wspiera 

dziecko w nauce w domu. Badani rodzice wskazywali, że ich dzieci czasami 

potrzebują pomocy w nauce i jednocześnie uznawali, że ich dziecko odrabia 

samodzielnie prace domowe. 

− Przeciętnie rodzice pomagają dziecku w nauce ok. godziny dziennie w dni 

powszednie, natomiast podczas weekendu ponad półtorej godziny. 

− Dzieci najczęściej proszą rodziców o pomoc w nauce matematyki (ok. 45%), fizyki 

(ok. 32%) oraz chemii (ok. 29%). 

− Ponad 40% uczniów korzysta z korepetycji jako formy pomocy w nauce. Prawie 30% 

uczniów uczęszcza na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. 27% rodziców 

deklaruje, że ich dzieci korzystają z korepetycji z matematyki. 

− Opinie rodziców w zakresie stopnia trudności treści kształcenia oraz adekwatności 

programu nauczania są zróżnicowane, mianowicie prawie połowa rodziców (48%) 

uważa, że treści są trudne, a ok. 39%, że przeciętne. Natomiast ponad połowa 

badanych (54%) uznała, że program nauczania w klasie siódmej jest zbyt trudny, 

a według ok. 44% ankietowanych rodziców jest on adekwatny. 

− Czterdzieści sześć procent rodziców uczniów klas siódmych stwierdziło, że ich dzieci 

zrezygnowały w bieżącym roku szkolnym z uczestnictwa w zajęciach rozwijających 

zainteresowania. Głównym powodem rezygnacji był brak czasu związany 

z nadmiarem nauki i prac domowych. 

− Niemal połowa (43%) badanych rodziców zauważa niepokojące zmiany 

w zachowaniu swoich dzieci w ostatnich kilku miesiącach. Najczęściej wskazują oni 

na: nerwowość (ok. 33%), zmęczenie (ok. 29%) oraz na niechęć do szkoły i do nauki 

(ok. 14%). 

− Dominującymi emocjami odczuwanymi przez dzieci w opinii rodziców są: złość 

(44%), obojętność (ok. 41%), smutek (36%) i strach (ok. 36%). 

− Podobnie jak w przypadku uczniów, u rodziców również najczęściej pojawiającą się 

emocją związaną ze szkołą dziecka jest złość (ok. 45%). Często odczuwają oni także 

zadowolenie (31%), a w dalszej kolejności obojętność (27%) i smutek (ok. 26%). 

− Większość rodziców (61%) ocenia kondycję psychiczną swoich dzieci jako dobrą lub 

bardzo dobrą, a ok. 29% jako przeciętną, przy czym ponad połowa nie zauważa 

większych zmian w ostatnim czasie. 
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− Zdecydowana większość rodziców (ok. 81%) stwierdziła, że ich dzieci w klasie 

siódmej nie korzystają z pomocy specjalistów częściej niż w latach ubiegłych. 

− Prawie wszyscy rodzice (96%) twierdzą, że ich dzieci przynoszą podręczniki ze 

szkoły do domu. Jednocześnie ponad 90% z nich podkreśla, że plecaki ważą więcej 

niż w latach poprzednich. 

− Z informacji uzyskanych od rodziców wynika, że waga plecaków uczniów klas 

siódmych stanowi ok. 17% masy ich ciała. 

− Zdania rodziców dotyczące przygotowania szkół do wdrażania reformy edukacji we 

wrześniu 2017 roku są podzielone. Połowa badanych uznała, że szkoły są 

odpowiednio przygotowane – przeciwnego zdania jest 43% respondentów, którzy 

uważają, że głównymi przyczynami niewłaściwego przygotowania szkoły do 

wprowadzonych zmian są: niewystarczające wyposażenie (przy czym na ten powód 

wskazuje istotnie więcej rodziców mieszkających w mieście w porównaniu do 

rodziców uczniów szkół wiejskich); problemy dotyczące kadry pedagogicznej (brak 

pełnoetatowych nauczycieli z niektórych przedmiotów na terenie jednej placówki, 

nieodpowiednie przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami w klasie siódmej itp.) 

oraz warunki lokalowe szkół związane przede wszystkim z brakiem odpowiedniej 

liczby klas lekcyjnych, co niejednokrotnie skutkuje nauką zmianową (również w tym 

przypadku zdecydowanie więcej rodziców uczniów szkół miejskich wskazuje na tę 

przyczynę w porównaniu do rodziców mieszkających na wsi). 

Z perspektywy uczniów 

− Szkoła wywołuje u uczniów różne skojarzenia. Dla ponad 40% z nich szkoła to 

spotkania z kolegami, przyjaciółmi, możliwość zdobywania nowej wiedzy, ale 

jednocześnie niemal połowa badanych kojarzy szkołę ze zmęczeniem.  

− Warto również zwrócić uwagę na to, z czym szkoła nie jest kojarzona. Analiza 

odpowiedzi uczniów wskazuje, że większość z nich w szkole nie doświadcza 

wsparcia (95%) oraz nie czuje się doceniana za osiągnięcia i wkład własnej pracy 

(94%). Szkoła nie jest też dla nich przyjaznym środowiskiem.  

− Uczniowie cenią szkołę ze względu na możliwość spotkań z kolegami (ok. 50%) oraz 

źródło wiedzy (42%) (w mniejszym stopniu – umiejętności – ok. 26%). 
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− Duża część dzieci przeżywa w szkole radość (45%) i zadowolenie (ok. 29%), jednak 

niepokojące jest to, że co czwarty uczeń jest w szkole smutny, co piąty zaś odczuwa 

strach i złość, a tylko 7% spośród z nich odczuwa dumę.  

− Ponad połowa uczniów wskazała, że w szkole nie przeżywa żadnych emocji 

(obojętność). Warto zauważyć, że jest to inny stan niż spokój (który deklaruje jedynie 

26% badanych). Oznaczać to może, że połowa uczniów VII klasy albo jest 

w niewielkim stopniu świadoma własnych uczuć, albo też – co jest bardziej 

prawdopodobne – odcina się od jakichś emocji – najczęściej są to nieprzyjemne stany 

takie jak: złość, bezradność, zagubienie, smutek, upokorzenie, strach czy poczucie 

wyobcowania i osamotnienia. 

− Dla prawie połowy uczniów treści prezentowane na lekcjach nie są zrozumiałe. 

W największym stopniu dotyczy to: matematyki (54%), fizyki (ok. 53%) oraz chemii 

(38%). 

− Co trzeci uczeń klasy VII bierze udział w zajęciach wyrównawczych w szkole. Są to 

przede wszystkim lekcje z matematyki i języka polskiego, a znacznie rzadziej fizyki 

i chemii, z którymi dzieci mają najwięcej trudności. Ponadto spontaniczne 

wypowiedzi uczniów wskazują, że nie wszystkie szkoły zapewniają możliwość 

korzystania z takich lekcji osobom zainteresowanym, a niekiedy zajęcia te są 

przymusowe dla całej klasy. Istotny jest też odbiór faktu uczestniczenia w zajęciach 

wyrównawczych. Część ankietowanych spontanicznie wskazała, że w wielu szkołach 

panuje przekonanie, iż są to zajęcia dla osób „niemądrych”, „opóźnionych 

w rozwoju”, a konieczność korzystania z nich stanowi ujmę i pewnego rodzaju 

napiętnowanie. 

− Ponad 30% uczniów korzysta z korepetycji. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 

podyktowane jest to koniecznością czy ambicjami ucznia bądź jego opiekunów. 

W tym kontekście bardziej zrozumiałe jest deklarowane przez prawie połowę 

uczniów zmęczenie szkołą. 

− Niemal 30% badanych przyznało, że muszą we własnym zakresie przyswajać nowe 

treści mieszczące się w podstawie programowej, ponieważ nie było czasu na 

omówienie tematów na lekcji. Kolejne ok. 41% uważa, że dzieje się tak czasami. 

− Młodzież najczęściej uczy się w domu samodzielnie (85%), a niekiedy z rodzicem 

(11%). 
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− Odrabianie lekcji kojarzy się zdecydowanej większości uczniów z czymś 

nieprzyjemnym: zmęczeniem (70%), przymusem (ok. 67%), przykrym obowiązkiem 

(50%) czy trudnościami (ok. 49%). Skojarzeń pozytywnych odnotowano bardzo 

niewiele. 

− Życie szkolne dostarcza wielu uczniom istotnych stresorów. Najbardziej przykre są 

dla nich: sprawdziany (45%), niezapowiedziane kartkówki (ok. 45%), odpowiedzi 

ustne (ok. 53%) i samo przeświadczenie o tym, że nauki jest za dużo (50%).  

− Uczniowie najczęściej piszą 2–3 sprawdziany w tygodniu (ok. 73%), jednak zdarza 

się, że sprawdzianów jest 4 bądź 5. Do tego należy doliczyć 2–4 kartkówki, 

a niekiedy nawet 6. Ponad połowa uczniów przyznała, że zdarzało im się pisać 

3 kartkówki w ciągu dnia (52%).  

− Sześćdziesiąt dwa procent uczniów przyznaje, że nosi ze sobą wszystkie potrzebne 

podręczniki. 

− Niniejsze badania dostarczyły niepokojących danych dotyczących ilości czasu 

przeznaczanego na sen. Osoby dojrzewające, a w dodatku mocno obciążone pracą 

intelektualną, potrzebują dużo snu. Tymczasem 23% badanych sypia tylko 6 godzin 

w ciągu doby, a kolejne 12% jeszcze mniej. Stanowi to poważne zagrożenie dla 

kondycji fizycznej i psychicznej uczniów, co zwrotnie przekłada się na obniżoną 

wydolność intelektualną i problemy z nauką. 

− Niemal 30% badanych w ciągu ostatniego roku musiało zrezygnować z zajęć 

rozwijających ich zainteresowania ze względu na nadmierne obciążenie nauką. 
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