
Wyniki ankiety 
„Bezpieczeństwo w szkole” 

dla uczniów

Uczniom zadano 11 pytań 
dotyczących poczucia 
bezpieczeństwa i oceny 
relacji panujących w szkole.

W ankiecie wzięło udział 776 
uczniów z klas 1-8.



Czy czujesz się bezpiecznie w szkole?

TAK

RACZEJ TAK
RACZEJ NIE

NIE

* W 90% uczniowie w 
szkole czują się 
bezpiecznie.



Jeśli w poprzednim pytaniu 
wybrałeś/aś raczej nie lub nie to 

uzasadnij.
Wśród 10% odpowiedzi uczniów najczęściej znalazły się wypowiedzi:
* Uczniowie biegają, popychają i biją się;
* Wyśmiewają innych, dokuczają;
* Lęk przed starszymi uczniami;
* Niewłaściwe zachowanie w toaletach;
* Hałas na przerwach;
* Zbyt dużo osób na przerwach;

Dla uczniów dużym problemem jest przebywanie w 
czasie przerw w tak wielkiej grupie i w hałasie. Młodsze 
dzieci czują lęk przed starszymi.  
Problemem jest również spokojne i bezpieczne 
korzystanie z toalet.



Jak opisałbyś/opisałabyś relacje 
panujące pomiędzy uczniami a 

nauczycielami/pracownikami szkoły?
* 91% uczniów 

uważa, że relacje 
panujące między 
nimi, a 
nauczycielami i 
pracownikami 
szkoły są 
poprawne, 
dobre, a nawet 
bardzo dobre.

BARDZO DOBRE
DOBRE

ZADOWALAJĄCE

POPRAWNE
NIEODPOWIEDNIE



Jeśli w poprzednim pytaniu wybrałeś/aś
odpowiedź nieodpowiednie, to wyjaśnij 

dlaczego.

Najczęściej pojawiające się wypowiedzi wśród 9% uczniów:
* Niesprawiedliwe traktowanie;
* Zbyt duże wymagania;
* Niektórzy nauczyciele krzyczą;



Jak opisałbyś/opisałabyś relacje 
panujące w swojej klasie.

DOBRE

ZADOWALAJĄCE
POPRAWNE

NIEODPOWIEDNIE

BARDZO DOBRE

93% uczniów 
określa relacje w 
swojej klasie za 
pozytywnie.



Jeśli w poprzednim pytaniu 
wybrałeś/aś odpowiedź 

nieodpowiednie , to wyjaśnij 
dlaczego.

Wśród 7 % uczniów znalazły się odpowiedzi:
* Niekoleżeńskość, bicie, obrażanie się;
* Kłótnie w klasie;
* Używanie wulgaryzmów;
* Grupy w klasie, brak integracji;
* Konflikt płci;
* Hałas w klasie;



Jakie działania podjęte przez szkołę, 
zwiększają Twoje poczucie bezpieczeństwa w 

szkole?MONITORING

DYŻURY NAUCZYCIELI

POMOC
PSYCHOLOGA/SOCJOTERAPEUTY
OBECNOŚĆ PIELĘGNIARKI

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

WSPARCIE WYCHOWAWCY

OBECNOŚĆ OCHRONIARZA

REALIZACJA PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH
POGADANKI, APELE, AKCJE
SZKOLNE
INNE



Jeśli w poprzednim pytaniu 
zaznaczyłeś/aś odpowiedź inne to 

rozwiń wypowiedź.

Jako inne działania podjęte przez szkołę w celu zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa uczniowie podali:
* Pomoc logopedy, nauczycieli wspomagających;
* Dobrze oznakowana droga ewakuacyjna i podejmowane 

próby ewakuacji;
* Obecność pań woźnych;



Czy uważasz, że powyższe działania 
są wystarczające dla zapewnienia 

bezpieczeństwa w szkole?

ZDECYDOWANIE
TAK
RACZEJ TAK

RACZEJ NIE

NIE

Dla 92% badanych 
działania szkoły 
zapewniające 
bezpieczeństwo są 
wystarczające.



Jeśli w poprzednim pytaniu 
zaznaczyłeś/aś raczej nie lub nie, to 

rozwiń wypowiedź.

Wśród 8% uczniów najczęściej pojawiły się 
wyjaśnienia:
* Nauczyciele nie widzą wszystkiego, co się dzieje 

w czasie przerw;
* Brak konsekwencji i poczucie bezkarności 

wśród uczniów (np. biegających…)



Co twoim zdaniem świadczy o 
poziomie bezpieczeństwa w szkole.

Chętnie uczęszczam do szkoły

Nie zgłaszam obaw przed pójściem
do szkoły
Nawiązałem/am wiele przyjaźni w
szkole
Mogę liczyć na pomoc moich
kolegów/koleżanek
Lubię moich nauczycieli

Chętnie angażuję się w działania
szkolne
Uważam szkołę za bezpieczne
miejsce



Wnioski końcowe

* Dla uczniów dobre samopoczucie w szkole zależy od:

17% relacji koleżeńskich, nawiązanych przyjaźni,

16% poczucia bezpieczeństwa,
14% braku lęku przed szkołą i przychylności nauczycieli,

12% chętnego przebywania w szkole,
10% angażowania się w szkolne akcje.



* Znaczna większość, bo 90 % badanych uczniów czuje się 
bezpiecznie w szkole. 

* Rozkład ważności działań szkoły w oczach badanych:
15% obecność pielęgniarki,
14% monitoring w szkole,
13% pomoc wychowawcy i dyżury nauczycieli w czasie przerw,
12% obecność ochroniarza,
9%  możliwość korzystania z dziennika elektronicznego,
8% apele, pogadanki, akcje szkolne,
6% pomoc pedagoga, socjoterapeuty, realizacja programów 
profilaktycznych,

Wnioski końcowe



* Dzięki ankietom wykryto konflikty w kilku klasach i będzie można podjąć 
działania, by poprawić relacje rówieśnicze.

* Nie mamy wpływu na zmianę ilości uczniów w szkole i  duże zagęszczenie 
dzieci w czasie przerw. W przyszłym roku problem rozwiąże się, kiedy 
uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przeniosą się do nowego skrzydła 
szkoły. Mamy nadzieję, że skończy się problem z hałasem, 
niekomfortowym korzystaniem z toalet, czy lękiem młodszych dzieci przed 
starszymi.

* Dla Zespołu ds. Promocji Zdrowia jest to cenna informacja, że 
dotychczasowe działania szkolne są poprawne i służą poprawie 
bezpieczeństwa i samopoczucia.

Dziękujemy:
Zespół do spraw Promocji Zdrowia

Podsumowanie


