
WAGARY NIE SĄ ROZWIĄZANIEM 
Wagarowicz opuszcza zajęcia w szkole z bardzo różnych powodów, ale skutki są zawsze 

takie same, czyli kłopoty w domu, niezadowoleni rodzice i zaległości w nauce. Uczniowie 

wagarują o każdej porze roku. Nie boją się nawet deszczowej i śnieżnej pogody. 

  

Wagary są zjawiskiem powszechnym na każdym poziomie edukacyjnym – zajęcia 

opuszczają uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i studenci. 

Swoboda, ulga, relaks, odpoczynek, odprężenie, przygoda i ryzyko – wagary są kuszące!  

Dla jednych to tylko rzadkie odpuszczenie sobie zajęć, a dla innych codzienność. 

Notoryczne wagary to powód do obaw. Najczęściej jest to skutek niepowodzeń szkolnych i strach 

przed sprawdzianem, konflikty z rówieśnikami i nauczycielami oraz brak zainteresowania nauką. 

Do wagarowania namawiają również koledzy. Inni mają czasem decydujący wpływ na to, jak 

podchodzisz do obowiązków szkolonych. Brak kontaktu z rówieśnikami i unikanie uczniów, którzy 

naśmiewają się oraz nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości czy wyobcowanie, 

osamotnienie to inne powody „uciekania” z lekcji. 

Dla dziecka ważna jest opinia rówieśników! Gdy są wyśmiewani i odrzuceni przez 

otoczenie źle się z tym czują i nie chcą już przebywać w szkole – unikają kontaktu z innymi. 

Szkoła powinna być miejscem przyjaznym do nauki i nawiązywania relacji. Powinna być również 

bezpieczna. Gdy uczniowie czują się zawsze dobrze w społeczności szkolnej rzadko uciekają. 

Uciekanie z lekcji może świadczyć też o problemach rodzinnych. Kłótnie, 

nadopiekuńczość, przemoc, duże ambicje oraz brak wsparcia, zainteresowania, ciepła i miłości 

rodzicielskiej to poważne problemy, z którymi styka się dziecko. A jeśli nie potrafi o tym 

powiedzieć i prosić o pomoc, sprawia problemy – w ten sposób sygnalizuje, że coś jest nie tak. 

  Ciągłe wagarowanie obniża ocenę z zachowania. Gdy nieobecności jest za dużo, można 

nie przejść do następnej klasy. Dlatego nie wolno lekceważyć wagarowania. Czasem to pierwszy 

symptom większych problemów szkolnych niż tylko kłopoty z nauką. Najważniejsze to mieć jak 

najlepszy kontakt ze swoimi dziećmi. Wtedy bez obaw będą się dzielić swoimi szkolnymi 

problemami. Czasem dodatkowo potrzebna jest pomoc specjalisty i terapia całej rodziny. 

Lepiej zapobiegać wagarom oraz rozwiązywać wszystkie problemy zanim przybiorą 

większe rozmiary. Dlatego rodzice powinni utrzymywać stały kontakt ze szkołą  

oraz z wychowawcą klasy. Swoje dziecko zawsze pytaj, co się u niego dzieje – interesuj 

się, ale nie kontroluj. Poza tym dobrze jest znać kolegów i koleżanki dziecka oraz pozwalać 

na ich regularne odwiedziny. Twoje dziecko powinno mieć kolegów i być akceptowane 

przez rówieśników. Konieczne jest także jego wspieranie w życiu szkolnym. Nie wymagaj 

od niego zbyt wiele – myśl i postępuj realnie, a sukcesy przyjdą same! 

  

 


