
                                                                                                                             

 

                                                                                                                           Nauczyciele- Ankieta        

 Szanowni Państwo!    

 Prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże poznać poziom poczucia 

bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Ankieta jest anonimowa. 

                                                                                                                                Zespół ds. diagnozy                                                                                                                                                                                                                                                                     

  1.Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w szkole?  
 

2. Prosimy ocenić swoje poczucie bezpieczeństwa, poprzez zaznaczenie na wykresie, w skali od 1 do 
5, gdzie 5 –oznacza, że czuje się Pan/Pani bardzo bezpiecznie, a 1 –oznacza poczucie zagrożenia.  
1 2 3 4 5 
3. Czy zetknął/ęła się Pan/Pani w szkole z przejawami agresji fizycznej lub psychicznej w stosunku do 
siebie?  

 
 

 
...........  

 
4. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w 
szkole?  

 
5. Jakie normy społeczne nie są, Pana/Pani zdaniem, respektowane w naszej szkole?  
Wymień:.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
6. Jak reaguje Pan/Pani na nie respektowanie norm społecznych przez 
uczniów?......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
7.Czy w szkole diagnozuje się zachowanie uczniów?  

 
zyciel  

 
8. Jeżeli w szkole przeprowadza się diagnozę zachowania uczniów, to w jaki sposób 
wykorzystywane są wyniki tej 
diagnozy?.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
9. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 
zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to prosimy wymienić.  

.....................
....................................................................................................................................................  

 



10. Czy podejmowane przez szkołę działania przynoszą pożądany efekt wychowawczy?  
 

11. Co zdaniem Pana/Pani, może zrobić szkoła –nauczyciele, personel i rodzice, by zwiększyć 
poczucie bezpieczeństwa całej społeczności 
szkolnej?......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
12. Czy uczniowie zostali zapoznani z dokumentami wewnątrzszkolnymi (statut, program 
profilaktyczno- wychowawczy)  

 

 

                                                                                                                       Dziękujemy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Dyrektor - Ankieta  

Pani Dyrektor! 
 
Chcemy dowiedzieć się, jaka jest Pani  opinia na temat  zagrożeń , respektowania norm 
społecznych oraz sposobów  wzmocnienia pożądanych zachowań  w szkole.  Prosimy  o 
udzielenie odpowiedzi, które w pełni wyrażają Pani poglądy. 
 

                                                                                                                      Zespół ds. diagnozy 

 
 
 

1. W jaki sposób stwarza  Pani warunki do realizacji procesu wychowawczego i harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego uczniów w Pani  szkole? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

2. Które z zadań programu wychowawczo-profilaktycznego uważa Pani, że są najtrudniejsze 
w realizacji? Proszę podać dlaczego? 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
3.Czy w swojej pracy wychowawczej  nauczyciele zrealizowli  treści profilaktyczne i 
wychowawcze? 
Jeśli nie to jakie? 

 
  
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

4. W jaki sposób nadzoruje Pani  realizację szkolnego programu wychowawczo – 
profilaktycznego? 



.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

5. Jak reaguje Pani na nie respektowanie norm społecznych przez 
uczniów?......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

6. Czy na terenie szkoły występuje przemoc wśród dzieci? 
 

  tak znam takie przypadki 
  tak  słyszałam  o takich przypadkach 
  nie  znam takich przypadków 

 
7. Czy szkoła, w wystarczający sposób prowadzi działania ukazujące  temat  zagrożeń , 
respektowania norm społecznych oraz sposobów  wzmocnienia pożądanych zachowań  w 
szkole? 
 
8. Czy Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole?  

 
  
 
9. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie 
zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań? Jeżeli tak, to prosimy wymienić.  

.....................
....................................................................................................................................................  

 
10. Co zdaniem Pani, może zrobić szkoła –nauczyciele, personel i rodzice, by zwiększyć 
poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej? 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 

                                                                                           Dziękujemy 

 

 


