Załącznik 5.
ANKIETA DLA UCZNIÓW
Zwracamy się z prośba o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które dotyczą bezpieczeństwa i przyjaznej
atmosfery w naszej szkole. Ankieta jest anonimowa.
Jestem uczniem:
a. szkoły podstawowej
b. gimnazjum
1. Oceń stan bezpieczeństwa w naszej szkole (podkreśl właściwą ocenę)
a. bardzo dobry
b. dobry
c. zadawalający
d. zły
e. bardzo zły
2. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie?
a. zdecydowanie tak,
b. tak,
c. raczej tak,
d. raczej nie,
e. nie,
f. zdecydowanie nie
3. Jeśli byłeś ofiarą albo świadkiem przemocy to gdzie to miało miejsce?
a. w drodze do szkoły lub ze szkoły
b. w miejscowości, w której znajduje się szkoła
c. w autobusie
d. na skwerku
e. na boisku szkolnym
f. inne……………….
…………………………………………………………………………………………………
4.

Czy lubisz swoją szkołę?
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Czy czujesz się doceniana/ny i dobrze traktowana/ny przez nauczycieli?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

6.

zdecydowanie tak,
tak,
raczej tak,
raczej nie,
nie,

zdecydowanie tak,
tak
raczej tak,
raczej nie,
nie,
zdecydowanie nie

Czy czujesz się dobrze wśród rówieśników?
a. zdecydowanie tak,
b. tak
c. raczej tak,
d. raczej nie,
e. nie,
f. zdecydowanie nie

………………………………………………………………………………………………
7.

Czy korzystałeś kiedykolwiek z pomocy psychologa lub pedagoga?
a. tak
b. nie
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8.

9.

Z jakiej formy pomocy korzystałeś/ łaś
a. rozmowa z pedagogiem
b. rozmowa z psychologiem
c. rozmowa z wychowawcą
d. rozmowa z rodzicami
e. rozmowa z nauczycielami
a.
Jeśli tak to czy pomoc ta była dostępna i efektywna?
a.
b.
c.

tak,
nie,
inne………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
10. Czy nauczyciele interesują się Tobą i twoimi problemami?
a. zdecydowanie tak,
b. tak,
c. raczej tak,
d. raczej nie,
e. nie,
f. zdecydowanie nie
11. Do którego z nauczycieli (jednego lub kilku) zwróciłbyś się ze swoim problemem?
a. ………………………………………………………………………………….
12. Jaka forma współpracy z nauczycielami jest dla ciebie odpowiednia w trudnych sytuacjach
wychowawczych?
a. godzina z wychowawcą
b. konsultacje indywidualne
c. poczta internetowa
d. skrzynka skarg i wniosków
e. inne…………………………………
……………………………………………………………………………………………..
13. Jak oceniasz swoje relacje: z wychowawcą
a. zdecydowanie dobre,
b. dobre,
c. raczej dobre,
d. raczej złe,
e. złe,
f. zdecydowanie złe
14. Oto lista różnych zachowań agresywnych. Zaznacz, które z nich, stosowali wobec ciebie nauczyciele:
a. nauczyciel podnosił głos, krzyczał
b. nauczyciel bez powodu nękał, traktował niesprawiedliwie
c. nauczyciel wyzywał lub przezywał
d. nauczyciel wyśmiewał lub poniżał
e. nauczyciel straszył, groził
f. nauczyciel szarpał, uderzył, popychał, szturchał
g. inne podobne zachowanie (jakie?) ……………………………………………………
15. Jak zareagowałeś/aś będąc bezpośrednim odbiorcą takiej sytuacji
a. poinformowanie rodziców
b. rozmowa z kolegami (samorządem szkolnym)
c. rozmowa z wychowawcą
d. rozmowa z pedagogiem
e. rozmowa z dyrektorem szkoły
f. udałbym, że to mnie nie dotyczy
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g. jeszcze inaczej, jak? ..............................................................................................
ANKIETA DLA RODZICÓW
Zwracamy się z prośba o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które dotyczą bezpieczeństwa i przyjaznej
atmosfery w naszej szkole. Ankieta jest anonimowa.
Moje dziecko jest uczniem:
a. szkoły podstawowej
b. gimnazjum
1. Proszę ocenić stan bezpieczeństwa w naszej szkole.
f. bardzo dobry
g. dobry
h. zadawalający
i. zły
j. bardzo zły
2. Czy Państwa dziecko czujesz się w szkole bezpiecznie?
a. zdecydowanie tak,
b. tak,
c. raczej tak,
d. raczej nie,
e. nie,
f. zdecydowanie nie
3. Jeśli Państwa dziecko było ofiarą albo świadkiem przemocy to gdzie to miało miejsce?
g. w drodze do szkoły lub ze szkoły
h. w miejscowości, w której znajduje się szkoła
i. w autobusie
j. na skwerku
k. na boisku szkolnym
l. inne……………….
…………………………………………………………………………………………………
13. Czy Państwa dziecko lubi swoją szkołę?
a.
b.
c.
d.
e.

zdecydowanie tak,
tak,
raczej tak,
raczej nie,
nie,

14. Czy Państwa dziecko czuje się doceniana/ny i dobrze traktowana/ny przez nauczycieli?
g.
h.
i.
j.
k.
l.

zdecydowanie tak,
tak
raczej tak,
raczej nie,
nie,
zdecydowanie nie

15. Czy Państwa dziecko czuje się dobrze wśród rówieśników?
g. zdecydowanie tak,
h. tak
i. raczej tak,
j. raczej nie,
k. nie,
l. zdecydowanie nie
………………………………………………………………………………………………
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16. Z jakiej formy pomocy korzystaliście jako rodzice?
f.
g.
h.
i.

rozmowa z pedagogiem
rozmowa z psychologiem
rozmowa z wychowawcą
rozmowa z nauczycielami

17. Jeśli tak to czy pomoc ta była dostępna i efektywna?
d.
e.
f.

tak,
nie,
inne………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
18. Czy nauczyciele interesują się Twoim dzieckiem i jego problemami?
g. zdecydowanie tak,
h. tak,
i. raczej tak,
j. raczej nie,
k. nie,
l. zdecydowanie nie
19. Jaka forma współpracy z nauczycielami jest dla Państwa odpowiednia w trudnych sytuacjach
wychowawczych?
f. godzina z wychowawcą
g. konsultacje indywidualne
h. poczta internetowa
i. skrzynka skarg i wniosków
j. inne…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
11. Jak oceniacie Państwo swoje relacje: z wychowawcą?
a. zdecydowanie dobre,
b. dobre,
c. raczej dobre,
d. raczej złe,
e. złe,
f. zdecydowanie złe
12. Oto lista różnych zachowań agresywnych mogących zaistnieć w szkole. Proszę zaznaczyć, o których z nich
informowało Państwa dziecko.
a. nauczyciel podnosił głos, krzyczał
b. nauczyciel bez powodu nękał, traktował niesprawiedliwie
c. nauczyciel wyzywał lub przezywał
d. nauczyciel wyśmiewał lub poniżał
e. nauczyciel straszył, groził
f. nauczyciel szarpał, uderzył, popychał, szturchał
g. inne podobne zachowanie (jakie?) ……………………………………………………
13. Jak Państwo zareagowali będąc bezpośrednim odbiorcą takiej informacji?
a. rozmowa z innymi rodzicami
b. rozmowa z wychowawcą
d. rozmowa z pedagogiem
e. rozmowa z dyrektorem szkoły
f. udałbym, że to mnie nie dotyczy
g. jeszcze inaczej, jak? ..............................................................................................
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