
                                                                                                          Uczniowie- Ankieta 
Drodzy Uczniowie! 
 
Chcemy dowiedzieć się, jakie są Twoje opinie na temat  zagrożeń , respektowania norm 
społecznych oraz sposobów  wzmocnienia pożądanych zachowań  w szkole. Ankieta jest 
anonimowa –wyniki będą opracowane wyłącznie zbiorczo, prosimy więc o zaznaczenie 
odpowiedzi, które w pełni wyrażają Twoje poglądy.  
 

                                                                                                                      Zespół ds. diagnozy 

1. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole?  
□ tak □ nie □ częściowo  
2. Czy przestrzegasz tych zasad?  
□zawsze □ czasami □ nigdy  
3. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie ?  
□ tak □ nie  
4. Oceń swoje poczucie bezpieczeństwa.  
Zaznacz na wykresie, w skali od 1 do 5, gdzie 5 –oznacza, że czujesz się bardzo bezpiecznie, a 
1 –oznacza, że masz poczucie zagrożenia.  
1 2 3 4 5 
5. Jeżeli są w szkole miejsca, w których czujesz się mniej bezpieczny(a), wskaż je na liście poniżej? 
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  
□ klasa  
□ korytarz  
□ boisko  
□ toalety  
□ szatnia  
□ inne (jakie?).......................................................................................  
6. Czy zdarzyło się w szkole, że : (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  

□ ktoś Cię obrażał, przezywał  
□ ktoś Cię uderzył  
□ byłeś zastraszany, szantażowany  
□ ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze  
□ ktoś rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o Tobie (również poprzez sms-y lub internet)  
□ doświadczyłeś innych form przemocy fizycznej (wpisz, jaka to była 
przemoc).........................................................................................................  
□ doświadczyłeś innych form przemocy psychicznej (wpisz, jaka to była 
przemoc)........................................................................................................  
□ nie spotkały Cię wymienione sytuacje  
7. Kto jest sprawcą wyżej wymienionych zachowań?  
□ inni uczniowie  
□ osoby obce w szkole  
□ personel szkoły  
□ nauczyciele  
8. Czy zdarzyło się, że na terenie szkoły: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)  
□ obraziłeś kogoś, przezywałeś  
□ użyłeś wobec kogoś przemocy 
fizycznej(jakiej?)..............................................................................................  



□ szantażowałeś kogoś, zastraszałeś  
□ wymuszałeś pieniądze  
□ ukradłeś coś komuś  
□ rozpowszechniałeś plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub Internet)  
□ żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca  
9. Czy byłeś świadkiem zdarzenia, że ktoś na terenie szkoły:(można zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź)  
□ obraził kogoś, przezywał  
□ używał wobec kogoś przemocy 
fizycznej(jakiej?)...................................................................................................................  
□ szantażował kogoś, zastraszał  
□ wymuszał pieniądze  
□ ukradł coś komuś  
□ rozpowszechniał plotki i oszczerstwa o kimś (również poprzez sms-y lub internet  
□ żadne z tych wydarzeń nie miały miejsca  
10. Czy w szkole są podejmowane działania, mające na celu eliminowanie takich zagrożeń  
□tak(jakie?)...................................................................................................................... ............... 
□ nie  
11. Czy podejmowane działania przynoszą efekt?  
□ tak □ nie  

12. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia swojej szkoły?  
□ tak □ nie  
13. Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących w szkole?  
□ tak □ nie  
14. W jaki sposób poznała/eś swoje prawa i obowiązki?  
□ dowiedziałem się od wychowawcy na lekcji  
□ od innych uczniów  
□ od innych nauczycieli  
□ w inny sposób  
15. Jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole?  
Wymień co najmniej 3 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................  
16. Która z postaw, Twoim zdaniem, dominuje w szkole?  
□ koleżeństwo  
□ obojętność  
□ agresja 

 

                                                                                                               Dziękujemy 

 

 

 



 


