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Inspiracją do zaprezentowania niniejszego tekstu okazały się przeprowadzone
przez mnie badania w szerszym kontekście dotyczącym zjawiska wagarowania1.
W ostatnich latach we współczesnej szkole,
szczególnie w gimnazjum, obserwuje się
coraz częściej nieregulaminową absencję
szkolną, czyli wagarowanie2. Z problemem
tym zmagają się coraz częściej nie tylko rodzice wagarujących dzieci i młodzieży, ale
1

także pedagodzy szkolni i kuratorzy sądowi3. Wagary stanowią jedną z oznak niedostosowania społecznego4. Są one sygnałem
dla rodziców, nauczycieli i pedagogów, że
występuje jakaś sytuacja problemowa, której przyczyny należy szukać nie tylko w samym dziecku lub w jego otoczeniu koleżeńskim, ale także w środowisku rodzinnym,
szkolnym. Niejednokrotnie młodzież opuszczająca zajęcia szkolne boryka się z przera-
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stającymi ją niepowodzeniami szkolnymi5,
czasem przyczyną są problemy osobiste6,
rodzinne7 lub dysfunkcja systemu szkolnego. Bowiem należy zaznaczyć, iż z problemem wagarów zmagają się przede wszystkim gimnazja, w których wiedzę zdobywa
młodzież w wieku 13 – 16 lat, w wieku adolescencji uznawanym za trudny8.
Jednym z istotnych elementów wzrostu
zjawiska wagarowania jest sytuacja rodzinna uczniów polskich gimnazjów. Często konsekwencją dysfunkcji rodziny jest
niezaspokajanie podstawowych potrzeb
materialnych, emocjonalnych, edukacyjnych dzieci. Dzieci te poprzez brak poczucia
bezpieczeństwa, wstyd wynikający z trudnej sytuacji materialnej rodziny czują się
w jakimś sposób „inne”, niekiedy bezradne
wobec codziennych spraw. Wszystko to oddziałuje negatywnie na sytuację psychospołeczną dziecka, wpływa pejoratywnie
na kształtowanie osobowości oraz postaw
społecznych9.
Postawy społeczne kształtuje dodatkowo jeszcze środowisko, w którym po-

tencjalny wagarujący uczeń wzrasta, tj.
wszystkie grupy formalne, nieformalne.
Jednak w pierwszej kolejności te postawy
krystalizuje rodzina10. Jak twierdzi Andrzej
de Tchorzewski „[…] rodzinę można uznać
jako taki rodzaj rzeczywistości społecznej, której cechą konstytutywną jest jakiś
wspólnotowy charakter życia określonego
zbioru osób zespolonych w różnym stopniu więzi biologicznymi, emocjonalnymi,
kulturowymi i gospodarczymi”11.
Kolejnym czynnikiem wpływającym
na wzrost niechęci szkolnej uczniów jest
środowisko szkolne12, które z kolei stwarza wiele problemów w życiu części adolescentów. Powoduje ono pomnożenie
negatywnych zjawisk niedostosowania
społecznego dzieci z niechęcią szkolną.
Gimnazjaliści, u których występują wzajemne konflikty rówieśnicze, częściej
wagarują, niż uczniowie współżyjący
w pełnej harmonii. Duża ilość spóźnień
zauważalna w okresie gimnazjalnym,
niska frekwencja, nawarstwiające się
problemy wychowawcze powodują kom-
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6

L. Pytka. Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2001, s. 90.
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Výchova v pedagogickom výskume a praxi. Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie, Јán Danek
(Ed.), Trnawa 2008, s. 714-728.
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A. M. de Tchórzewski, Zagrożenia współczesnych rodzin polskich [w:] E. Trafiałek (red), Nowe zagadnienia
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plikacje związane ze środowiskiem rodzinnym. Uczeń, który nie lubi szkoły,
przychodzi do niej nie przygotowany,
powstaje u niego strach, lęk przed złą
oceną. W konsekwencji uczeń zaczyna
przejawiać niechęć szkolną.
Czynnikiem powodującym agarowanie w zmieniającej się rzeczywistości
polskich gimnazjalistów jest również
sytuacja, jaka panuje w samej szkole, do
niej zaliczyć należy zjawisko przemocy
szkolnej wśród rówieśników. Najczęściej uczniowie słabsi posiadają przykre doświadczenia, gdyż nieraz doznali
od swoich „kolegów” wielu upokorzeń
i krzywd. Coraz częściej takie upokorzenia przybierają formę obrzędowości
(np. inicjacji, dręczenia tzw. „kotów”,
czyli nowych uczniów). Takie postępowanie przybiera formę zachowań agresywnych. To w konsekwencji prowadzi
do wagarowania uczniów maltretowanych, którzy uciekają ze szkoły w wyniku zastraszenia lub doznania bólu13.
W początkowej fazie niechęć do szkoły
przejawia się w postaci braku zainteresowania nauką, zanikiem ambicji połączonej z lekceważącym stosunkiem
do obowiązków i norm szkolnych. Następnie to niedostosowanie społeczne
systematycznie narasta, prowadząc do

arogancji i nonszalancji uczniowskiej.
Uczniowie ci wypowiadają się w sposób
cyniczny i bezczelny14.
Do powyższych badań wykorzystałem kwestionariusz ankiety dla gimnazjalisty własnego autorstwa, w którym
badani uczniowie gimnazjum w liczbie
260 odpowiadali na postawione pytania. Analizie zostaną poddane deklaracje uczniów 4 gimnazjów na terenie
dwóch powiatów tj. sandomierskiego
i opatowskiego. Szczególnie interesowały mnie odpowiedzi-deklaracje na
pytania mi. in.: dlaczego zdarzyło im
się świadomie opuszczać zajęcia lekcyjne, dlaczego czują się źle w szkole, dlaczego wykazują negację szkolną. Wobec
zaistniałych sytuacji refleksji poddany
zostanie problem: jakich należy szukać
sposobów, by móc zmienić zachowanie
uczniów.
Wśród badanych uczniów w grupie
badawczej 260 uczniów, znalazło się
zdeklarowanych uczniów wagarujących
79, w tym zdeklarowanych dziewczyn
wagarujących 33, chłopców wagarujących 46. Pierwszym czynnikiem, który
będzie obrazował cechy osobowe badanych uczniów gimnazjum będzie płeć dziewczyny-chłopcy.

Tabela 1. Płeć badanych uczniów gimnazjum
Deklaracje
uczniów
gimnazjum

Deklaracje uczniów gimnazjum
niewagarujących

wagarujących

Liczba

%

Liczba

%

chłopiec

74

28,5%

46

dziewczyna

107

41,2%

33

Razem

181

69,6%

79

30,4%

Ogółem
Liczba

%

17,7%

120

46,2%

12,7%

140

53,8%

260

100,0%

Płeć badanych

13

I. Obuchowska, Drogi… dz. cyt., s. 141.

14

M. Marek-Ruka, Niepowodzenia szkolne..., dz. cyt…, s. 23.
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Testy Chi-kwadrat

Wartość

df

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)

Chi-kwadrat
Pearsona

6,657(b)

1

,010

Poprawka
na ciągłość(a)

5,977

1

,014

Iloraz
wiarygodności

6,659

1

,010

Istotność
dokładna
(dwustronna)

Istotność
dokładna
(jednostronna)

,011

,007

Dokładny test
Fishera
Test związku
liniowego

6,631

N Ważnych
obserwacji

260

1

,010

a. Obliczone wyłącznie dla tabeli 2x2.
b. ,0% komórek (0) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5. Minimalna liczebność oczekiwana wynosi 36,46.
Miary symetryczne
Wartość

Istotność przybliżona

-,160

,010

V Kramera

,160

,010

Współczynnik kontyngencji

,158

,010

Nominalna przez Nominalna Phi

260

N Ważnych obserwacji

a. Nie zakładając hipotezy zerowej.
b. Użyto asymptotycznego błędu standardowego, przy założeniu hipotezy zerowej.
Zmienne zależne – wartość statystyki
jest istotna statystycznie i wynosi Chi2(1,
N=260)=5,977; p<0,05. Związek jest
słaby (siłą związku to 0,160). Do obliczeń
zastosowano wzór na chi-kwadrat:

(O − E )
=∑

2

c

2

E

Gdzie:
O – wartości otrzymane w badaniu
E – wartości oczekiwane
Pomimo mniejszej grupy chłopców, którzy nie realizowali obowiązku szkolnego
- 46 uczniów, tj. 17,7 %, należy zauważyć,
że chłopcy stanowili mniejszą ogólną po-
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pulację badawczą, łącznie z 260 wszystkich
uczniów, chłopcy stanowili jedynie 120
uczniów, co stanowi 46,2 % zaś ogólna liczba dziewczyn zawarta jest w liczbie 140 - to
stanowi 53,8 %. Jednak zdecydowana przewaga uczennic nie wagarujących w liczbie
107, tj. 41,2 %, w stosunku do liczby nie wagarujących uczniów 74, tj. 28,5 % pokazuje, że dziewczyny bardziej systematycznie
uczęszczają do szkoły, realizując obowiązki
szkolne. Obrazuje to większą sumienność
i systematyczność w frekwencji.
Wynika z tego, że związek pomiędzy
zmiennymi jest słaby (siłą związku to
0,160), przy korelacji zmiennych zjawisko
wagarowania a płeć badanych uczniów.

Wykres 1. Płeć badanych uczniów gimnazjum.

Jednak wpływ ten jest umiarkowany i wynosi jest przy deklaracji uczniów wagarujących. To chłopcy stanowili grupę dominującą w stosunku do swoich koleżanek.
Bardzo ważnym elementem właściwego funkcjonowania ucznia gimnazjum
wewnątrz systemu szkolnego jest właściwa adaptacja wśród grupy rówieśniczej.
W pierwszej kolejności zostaną przeanalizowane odpowiedzi młodzieży na pytanie związane z ich stopniem akceptowania szkoły. Mianowicie akceptacja szkoły
związana jest z faktem właściwych relacji
pomiędzy uczniem a grupą rówieśniczą.
To grupa rówieśnicza rzutuje na to, czy
dany uczeń lubi szkołę, czy też jej nie akceptuje. Wykaz wariantów odpowiedzi
na pytanie Czy lubisz swoją szkołę? pokazuje tabela nr 2 oraz wykres nr 2.
Przyjętą powszechnie zasadą jest, iż
uczniowie, którzy akceptują szkołę, bardzo ją lubią i zdecydowanie rzadziej z niej
uciekają. W przeprowadzonych badaniach
zasada ta została potwierdzona. Na pytanie
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czy lubisz swoją szkołę w wariancie bardzo ją
lubię odpowiedziało 49 badanych z grupy
ogólnej 260 uczniów, daje to 18,8 %. Jednak
to uczniowie nie wagarujący bardziej lubią
swoją szkołę: stanowi to 16,5 %. Podczas
gdy uczniowie wagarujący na to samo pytanie odpowiedzieli twierdząco tylko 2,3%.
Drugi wariant odpowiedzi lubię ją trochę
wskazało ogółem 161 badanych uczniów tj.
61,9 %. Wśród tej najliczniejszej grupy byli
uczniowie nie wagarujący w liczbie 118
tj. 45,5% oraz wagarujący w liczbie 43 tj.
16,5%. Negatywny odbiór szkoły w ramach
wyboru odpowiedzi nie lubię jej wskazało
ogółem 35 uczniów tj. 13,5%, w tym nie
wagarujących było 15 tj. 5,8% oraz wagarujących 20 uczniów tj. 7,7%.
Na całkowity brak sympatii do szkoły
w ramach wyboru odpowiedzi nie lubię jej
wcale wskazało ogółem 15 uczniów tj. 5,8%.
Nie wagarujących było aż 5 tj. 1,9% oraz 10
wagarujących tj. 3,8%. Zaskakujące jest, iż
20 nie wagarujących uczniów nie lubi swojej szkoły, wybierając dwie ostatnie propozy-

273

ARTICLES
cje odpowiedzi. Należy zauważyć, że kiedy
pojawiają się pierwsze symptomy niechęci
do szkoły, przy baraku jej akceptacji wzrasta
u badanych uczniów niechęć szkolna w postaci wagarowania. Dlatego szkoła powinna
wcześniej pomyśleć nad sposobami uatrakcyjnienia zajęć szkolnych, tak aby potencjalnych wagarowiczów przekonać, że szkołę
można zaakceptować, a nawet ją polubić.
Jednak odsetek uczniów, którzy wykazują
zdecydowany brak sympatii do szkoły jest
stosunkowo mały i stanowi 5,8 %. Pomimo
to, tym osobom należałoby poświęcić szcze-

gólną uwagę, chociażby w celu zmiany ich
radykalnego stanowiska. Również to skrajne myślenie osób, które nie akceptują szkoły może w znacznym stopniu oddziaływać
niewłaściwie i destrukcyjnie na osobowość
innych uczniów. Dlatego szkoła wraz z rodzicami musi z całą odpowiedzialnością zadbać, aby takich uczniów, nienawidzących
szkoły najlepiej nie było wcale. Zatem należy poszukiwać źródeł problemów, aby je
tak rozwiązać, by szkoła była dla uczniów
ostoją spokoju, drugim domem, do którego
uczeń będzie chodził z przyjemnością.

Tabela 2. Akceptacja szkoły w opinii uczniów gimnazjum– czy lubisz swoją szkołę?
Deklaracje
uczniów
gimnazjum

Deklaracje uczniów gimnazjum
niewagarujących
Liczba

Lubię
swoją szkołę

wagarujących

%

Liczba

Ogółem

%

Liczba

%
18,8%

bardzo ją lubię

43

16,5%

6

2,3%

49

lubię ją trochę

118

45,4%

43

16,5%

161

61,9%

nie lubię jej

15

5,8%

20

7,7%

35

13,5%

nie lubię jej wcale
Razem

5

1,9%

10

3,8%

15

5,8%

181

69,6%

79

30,4%

260

100,0%

Testy Chi-kwadrat
Wartość

df

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)

Chi-kwadrat Pearsona

29,834(a)

3

,000

Iloraz wiarygodności

29,125

3

,000

Test związku liniowego

27,959

1

,000

N Ważnych obserwacji

260

a. 12,5% komórek (1) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5. Minimalna liczebność oczekiwana wynosi 4,56.
Miary symetryczne
Wartość

Istotność przybliżona

,339

,000

V Kramera

,339

,000

Współczynnik kontyngencji

,321

,000

Nominalna przez Nominalna Phi

N Ważnych obserwacji
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a. Nie zakładając hipotezy zerowej.
b. Użyto asymptotycznego błędu standardowego, przy założeniu hipotezy zerowej.
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Wykres 2. Akceptacja szkoły w opinii uczniów gimnazjum– czy lubisz swoją szkołę?

Zmienne zależne – wartość statystyki jest istotna statystycznie i wynosi Chi 2(3, N=260)=29,934; p<0,001.
Związek jest umiarkowany (siłą związku to 0,339). Pod względem statystycznym zmienne są zależne, tj brak
sympatii do szkoły powoduje zwiększenie zjawiska wagarowania w stopniu umiarkowanym według wcześniej

ustalonych kryteriów.
Na kolejne postawione pytanie ankiety Jak czujesz się w swojej klasie?
badani uczniowie odpowiadali według
wariantów zaproponowanych: bardzo
dobrze, dobrze, źle, bardzo źle. Dokładny rozkład odpowiedzi prezentuje tabela nr 3 oraz umieszczony poniżej
wykres nr 3.

Tabela 3. Samopoczucie uczniów w klasie szkolnej.
Deklaracje
uczniów
gimnazjum
Samopoczucie
w klasie

Deklaracje uczniów gimnazjum
niewagarujących
Liczba

%

wagarujących

Ogółem

Liczba

%

Liczba

%

bardzo dobrze

93

35,9%

32

12,4%

125

48,3%

dobrze

79

30,5%

45

17,4%

124

47,9%

źle

8

3,1%

2

,8%

10

3,9%

bardzo źle

0

,0%

0

,0%

0

,0%

180

69,5%

79

30,5%

259

100,0%

Razem
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Testy Chi-kwadrat

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)

Wartość

df

Chi-kwadrat Pearsona

3,897(a)

2

,142

Iloraz wiarygodności

3,926

2

,140

Test związku liniowego

1,443

1

,230

N Ważnych obserwacji

259

a. 16,7% komórek (1) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5. Minimalna liczebność oczekiwana wynosi 3,05.
Miary symetryczne
Wartość

Istotność przybliżona

,123

,142

V Kramera

,123

,142

Współczynnik kontyngencji

,122

,142

Nominalna przez Nominalna Phi

N Ważnych obserwacji

259

a. Nie zakładając hipotezy zerowej.
b. Użyto asymptotycznego błędu standardowego, przy założeniu hipotezy zerowej.
Wykres 3. Samopoczucie uczniów w klasie szkolnej.
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Zdecydowana większość badanych
uczniów na terenie szkoły czuje się dobrze,
tzn. 124 badanych, tj. 47,9 %. W tych wy-

powiedziach przeważają jednak uczniowie nie wagarujący w liczbie 79 uczniów,
tj. 30,5%. Uczniowie wagarujący też czują
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się dobrze: 45 uczniów, tj. 17,4 %. Świadczy to, że uczeń wagarujący, który kiedy
przebywa w swojej klasie wraz z grupą
rówieśniczą, czuje się dobrze na terenie
szkoły i nie wykazuje niechęci szkolnej.
Bardzo dobrze na terenie szkoły czuje się
ogółem 125 badanych - tj. 48,3 %, w tym
aż 93 uczniów nie wagarujących, tj. 35,9%
Uczniów wagarujących, którzy czują się
bardzo dobrze na terenie szkoły było 32
tj. 12,4 %. 10 uczniów tj. 3,9% odpowiedziało czuję się źle na terenie szkoły, w tym
uczniów nie wagarujących było 8, tj. 3,1
%. Uczniów wagarujących, którzy czują
się źle na terenie szkoły, było w grupie
badanych tylko 2 tj. 0,8%. Bardzo pesymistycznie stwierdzenie zawarte w ankiecie

w swojej klasie czuję się bardzo źle nie wybrał żaden uczeń. Świadczy to, że nawet
uczniowie wagarujący czują się dobrze
w swoje klasie. Dlatego należy szukać innych uwarunkowań dlaczego niektórzy
z nich opuszczają zajęcia lekcyjne.
Do kwestii oddziaływania i wpływu
grupy rówieśniczej na zjawisko negacji szkolnej odnosi się kolejne pytanie
ankiety uważam, że moi koledzy i koleżanki.., do którego ankietowani mieli
dobrać odpowiedni wariant odpowiedzi.
Warianty odpowiedzi pokazywały sympatię uczniów badanych lub ich izolację. Sytuację, jakie odpowiedzi wybierali
ankietowani prezentuje tabela nr 4 oraz
wykres nr 4.

Tabela 4. Samoocena akceptacji w klasie przez gimnazjalistów.
Deklaracje
uczniów
gimnazjum

Deklaracje uczniów gimnazjum
niewagarujących

wagarujących

Ogółem

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

w większości mnie
lubią

145

56,9%

60

23,5%

205

80,4%

jestem lubiany
przez całą grupę
dzieci

30

11,8%

13

5,1%

43

16,9%

nikt mnie nie lubi
w klasie

5

2,0%

1

,4%

6

2,4%

jestem izolowany,
odtrącony

0

,0%

1

,4%

1

,4%

180

70,6%

75

29,4%

255

100%

uważam że moi
koledzy i koleżanki

Ogółem
Testy Chi-kwadrat

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)

Wartość

df

Chi-kwadrat Pearsona

2,885(a)

3

,410

Iloraz wiarygodności

2,987

3

,394

Test związku liniowego

,068

1

,795

N Ważnych obserwacji

255

a. 50,0% komórek (4) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5. Minimalna liczebność oczekiwana wynosi ,29.
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Miary symetryczne

Wartość

Istotność przybliżona

,106

,410

V Kramera

,106

,410

Współczynnik kontyngencji

,106

,410

Nominalna przez Nominalna Phi

N Ważnych obserwacji

255

a. Nie zakładając hipotezy zerowej.
b. Użyto asymptotycznego błędu standardowego, przy założeniu hipotezy zerowej.
Wykres 4. Samoocena akceptacji w klasie przez gimnazjalistów.
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Większość badanych uczniów na pytanie
dotyczące sympatii – czy jest lubianym lub
nie lubianym przez grupę rówieśniczą odpowiadało, że w większości mnie lubią. Tak
odpowiedziało ogółem 205 osób, tj. 80,4%.
W tej grupie uczniów zdeklarowanych jako
wagarujących było 60, tj. 23,5 %, uczniowie
nie wagarujący odnosili się do swojej osoby z większym entuzjazmem, wskazując, iż
większość osób w klasie obdarza ich sympatią - 145 badanych, tj. 56,9 %. Ta duża
wiara w siebie u uczniów wagarujących,
wynika prawdopodobnie z przekonania
o niedostrzeganiu w swoim zachowaniu

niedostosowania, tzn. opuszczania zajęć
szkolnych. Być może uczniowie z dobrymi
ocenami i nie wagarujący chcą się przyjaźnić z grupą w tym też wagarującymi. Na
kolejny wariant odpowiedzi jestem lubiany
przez całą grupę odpowiedziało 43 badane
osoby, tj. 16,9 %, w tym 13 osób wagarujących, tj. 5,1 %, zaś uczniowie nie wagarujący w liczbie 30, tj. 11,8 %.
Przekonanie badanych nikt mnie nie lubi,
wyraziło tylko 6 badanych, tj. 0,4 %, w tym
tylko 1 wagarujący, tj. 0,4%, uczniowie nie
wagarujący stwierdzili, że nie są lubiani - 5
badanych, tj. 2,0%. Pomimo niewielkiej gru-
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py, która takie przekonanie wyraziła, należy
szukać skutecznych środków oddziaływań
na osoby, które czują się w grupie rówieśników nieakceptowanym. Częstszym przykładem niewłaściwej harmonii społecznej
rówieśników jest izolacja, odtrącenie z powodu spraw materialnych i rodzinnych.
Łącznie takie przekonanie wskazał tylko
jeden badany i był to uczeń wagarujący.
Szczególnie ta grupa osób może być narażona na zjawisko wagarowania, gdyż

odtrącona, często izolowana będzie szukać „innego świata”. Tym innym światem
może być oddziaływanie środowiska zdemoralizowanego, wpływ różnych grup
sekciarskich, a nawet uzależnienie od środków psychoaktywnych jako antidotum.
Na postawione pytanie w ankiecie Czy
w ostatnim semestrze zdarzyło mi się
opuszczać zajęcia lekcyjne?, uczniowie
odpowiedzieli w postaci pięciu wariantów
odpowiedzi (por. tabela nr 5 i wykres nr 5).

Tabela 5. Opuszczanie zajęć lekcyjnych przez badanych uczniów w ostatnim semestrze.
Deklaracje uczniów gimnazjum

Deklaracje uczniów gimnazjum
niewagarujących

Częstotliwość
wagarowania w ostatnim
semestrze

Liczba

%

nie zdarzyło się

116

45,1%

zdarzyło się na pojedynczych godzinach

11

4,3%

1-3 dni

31

12,1%

5-10 dni

14

5,4%

powyżej 10 dni

6
178

Razem

wagarujących
Liczba

Ogółem

%

Liczba

%

5

1,9%

121

47,1%

29

11,3%

40

15,6%

27

10,5%

58

22,6%

7

2,7%

21

8,2%

2,3%

11

4,3%

17

6,6%

69,3%

79

30,7%

257

100,0%

Testy Chi-kwadrat
Wartość

df

Istotność
asymptotyczna
(dwustronna)

Chi-kwadrat Pearsona

89,090(a)

4

,000

Iloraz wiarygodności

99,493

4

,000

Test związku liniowego

40,531

1

,000

N Ważnych obserwacji

257

a. ,0% komórek (0) ma liczebność oczekiwaną mniejszą niż 5. Minimalna liczebność oczekiwana wynosi 5,23.
Miary symetryczne
Wartość

Istotność przybliżona

,589

,000

V Kramera

,589

,000

Współczynnik kontyngencji

,507

,000

Nominalna przez Nominalna Phi

N Ważnych obserwacji

257

a. Nie zakładając hipotezy zerowej.
b. Użyto asymptotycznego błędu standardowego, przy założeniu hipotezy zerowej.
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Wykres 5. Opuszczanie zajęć lekcyjnych przez badanych uczniów w ostatnim semestrze.

Zmienne zależne – wartość statystyki jest istotna statystycznie i wynosi
Chi2(4, N=257)=89,090; p<0,001. Związek jest silny (siłą związku to 0,589).
Wskazuje to, iż opuszczanie pojedynczych godzin jest czynnikiem wzrostu
zjawiska wagarowania.
Pierwszy wariant odpowiedzi Nie zdarzyło mi się wśród uczniów wagarujących tą odpowiedź wybrało ogółem 121
badanych tj. 47,1%, w tym taką odpowiedź wybrało 5 uczniów wagarujących
tj. 1,9% i 116 uczniów nie wagarujących
tj. 45,1%. Kolejny wariant odpowiedzi
Zdarzyło mi się na pojedynczych godzinach, wybrało ogółem 40 badanych tj.
15,6%, w tym 29 wagarujących z liczby
79 wszystkich wagarujących, tj. 11,3 %.
Jednak wydaje się zaskakujące, że 11
zdeklarowanych jako nie wagarujący tj.
4,3 % wskazali na wagarowanie na pojedynczych godzinach. Powyższe dane
mogą wskazywać, iż często uczniowie
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wagarują – uciekają ze szkoły z wybranych pojedynczych godzin. Taki rodzaj
wagarów jest o tyle niebezpieczny, iż
jest to często działanie świadome, niekiedy nawet cyniczne. Cynizm zachowania ucznia sprowadza się do omijania,
wybierania konkretnych przedmiotów
z różnych powodów osobistych.
Kolejny wariant odpowiedzi Zdarzyło
się 1-3 dni, wybrało ogółem 58 badanych
tj. 22,6% oraz zaskakujący wybór ucznia
nie wagarującego w liczbie 31 tj. 12,1%.
Te wybrane dni nieobecności, można
domniemywać, mogły być związane np.
z Dniem Wiosny lub innymi okolicznościami szkolnymi, osobistymi lub rodzinnymi. Dla szkoły i rodziców jest to pierwszy
sygnał ostrzegawczy ewentualnych przyszłych problemów. Szczególne niebezpieczeństwo aprobowania takiego zachowania przez rodziców usprawiedliwiających
nieobecność w szkole może spowodować
dalszą negację szkolną.
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Na odpowiedź Zdarzyło mi się 5-10 dni
wskazało ogółem 21 badanych tj. 8,2 %,
w tej grupie było 7 uczniów wagarowiczów, tj. 2,7 % oraz aż 14 uczniów nie
wagarujących tj. 5,4%. Tak duża liczba
dni świadomie opuszczonych w ciągu
ostatniego semestru może budzić uzasadniony niepokój. Opuszczone godziny
trudno nadrobić przy znacznych obciążeniach i wymaganiach. Brak możliwości nadrobienia w konsekwencji powoduje ucieczki z wybranych przedmiotów: jestem nieprzygotowany więc zrobię
sobie dziś wolne.
Do nieobecności powyżej 10 dni
w ostatnim semestrze przyznało się
ogółem 17 badanych tj. 6,6 %, w tym 11
wagarowiczów, tj. 4,3 % i 6 nie wagarujących tj. 2,3 %.
Odpowiedzi uczniów nie wagarujących, którzy wskazywali, iż opuszczają
godziny oraz dane dni w semestrze, są
informacją, że nie rozumieją czym są wagary a czym choroba i nieobecność z niej
wynikająca. Nieobecność ucznia w szkole, bez względu czy jest ona usprawiedliwiona czy też nieusprawiedliwiona musi utrudniać opanowanie przez
ucznia obowiązkowego materiału wymaganego jako minimum programowe
15

z danego przedmiotu. Często tak częste
nieobecności powodują, że szkoła wnosi o przydzielenie przez Sąd Rodzinny
nadzoru kuratorskiego15. Wobec czego
kurator wraz z rodziną, szkołą i samym
nadzorowanym/nadzorowaną
podejmuje starania o wyjaśnienie powodów
niedostosowania społecznego w postaci
zjawiska wagarowania. Te zmieniające
się okoliczności edukacji szkolnej gimnazjalistów powinny być nade wszystko
korygowane-eliminowane16 przez samych nauczycieli, poprzez współpracę
z rodzicami17, pedagogiem szkolnym-jako autorytetem18 oraz samymi uczniami
wagarującymi. Należy tutaj wrócić do
sprawdzonych teorii i praktyki wychowania19, zarówno w rodzinie, środowisku lokalnym, ale także zapewnić właściwe standardy pracy na terenie szkoły
zarówno w przypadku dzieci zdrowych,
jak również dzieci, które posiadają określone deficyty rozwojowe20.
Streszczenie
Artykuł zatytułowany „Zmiany zachodzące w polskich gimnazjach w aspekcie
zjawiska wagarowania” prezentuje sytuację panującą w polskich gimnazjach
w kontekście wzrastającego zjawiska

P. Witek, D. Grzesiak-Witek, Pôsobenie súdneho kurátora v resocializačnej činnosti v rodinách s na-

riadeným súdnym dohľadom, [w:] rodina – subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií kreativita v pomáhaní, Bratislave 2010., s. 50-54.
16

P. Witek, Wagarowanie gimnazjalistów a tolerowanie niewłaściwych postaw prowadzących do niepowo-

dzeń szkolnych, [w:] Tolerancja i jej oblicza, t. 2, pod red. B. Więckiewicza, Stalowa Wola 2008, s. 192-205.
17

B. Kováčová, Obraz(y)“ Rodiča snímaného videokamerou počas edukačných aktivít s dieťaťom (apli-

kácia videotréningu komunikácie v rodinnom prostredí) [w:] Rodina – subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií kreativita v pomáhaní, Bratislave 2010, s. 55-59.
18

Zob. J. Zimny, Potrzeba autorytetu nauczyciela, [w:] Aktualne wyzwania dla nauk społecznych, praca

zbiorowa pod. red. ks. Jana Zimnego, Rużomberok - Kijów-Sandomierz 2006.
19

L. J. Buller, Godność osoby ludzkiej [w:] J. Zimny (red.) Wychowanie ku wartościom, Sandomierz

2006, s. 137-150.
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B. Kováčová., Podoby a premeny terapeutickej bábky v intervenčnom priestore. In Speciální peda-

gogika.- R. 18, č.1, (2008), s.10-18.
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wagarowania. Wagarowanie dotyczy
młodzieży z różnych środowisk, zarówno wiejskich i miejskich. Konsekwencją
negatywnych postaw uczniowskich polskich gimnazjalistów jest pogłębiające
się zjawisko niedostosowania społecznego. Przyczyn wagarowania należy
poszukiwać zarówno w sytuacji szkoły,
rodziny oraz systemu edukacyjnego.
Summary
The article entitled “Changes happening in Polish middle secondary schools

in the aspect of truancy” presents the
situation in Polish middle secondary
schools in the context of the increasing
truancy phenomenon. Truancy affects
children from various communities,
both in the country and city. The consequence of negative attitudes of students
in Polish secondary schools is the deepening phenomenon of social maladjustment. The reasons for truancy should be
found both in the situation at school, in
the family and in the education system.
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