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WNIOSKI I REKOMENDACJE Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET 

 

Wnioski: 

 Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. 

 Uczniowie czują się bezpiecznie na terenie hali sportowej. 

 Uczniowie czują się bezpiecznie w autobusie szkolnym. 

 Według rodziców szkoła dobrze sprawuje opiekę nad ich dziećmi i spełnia 

oczekiwania rodziców związane z bezpieczeństwem w szkole. 

 Według rodziców ich dzieci czują się bezpiecznie w autobusie szkolnym. 

 Według rodziców ich dzieci czują się bezpiecznie podczas przygotowań w szatni do 

lekcji wychowania fizycznego oraz w trakcie zajęć. 

 Uczniowie w większości byli świadkiem przemocy w szkole, ale uważają, że reakcja 

nauczyciela była natychmiastowa. 

 Uczniowie nie doświadczają przemocy podczas pobytu na obiektach sportowych 

podczas lekcji. 

 Uczniowie małym stopniu doświadczają przemocy w autobusie szkolnym. 

 Największym problemem w szkole jest przemoc fizyczna i słowna. 

 Nauczyciele i opiekunowie reagują na zachowania niepożądane w szkole, dlatego 

uczniowie mogą liczyć na ich pomoc. 

 

Rekomendacje: 

 Należy wzmacniać obowiązujące w szkole normy społeczne, a w szczególności:  

pomoc słabszym, dbanie o bezpieczeństwo, wystrzeganie się agresywnych zachowań  

i dążenie do zdobywania wiedzy. 

 Należy wzmocnić działania wychowawcze, które przyczynią się do zmniejszenia 

ilości takich zachowań jak: przemoc fizyczna i słowna. 

 

 

 

 

 



Nazwa ankiety: Ewaluacja – bezpieczeństwo - uczniowie 

Opis ankiety: Bezpieczeństwo uczniów w szkole, na obiekcie sportowym oraz podczas dojazdów do szkoły 

Liczba osób, które wypełniły ankietę: 34 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

Czy czujesz się bezpiecznie w szkole? 

tak 31 

nie 4 

Czy doświadczyłeś przemocy w szkole? 

tak 12 

nie 23 

Jeśli tak, to jakiej? 

fizycznej 6 

psychicznej 5 

słownej 6 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 2 

nie dotyczy 23 

Czy byłeś świadkiem przemocy w szkole? 

tak 25 

nie 9 

Jeżeli tak, to jakiej ? 

fizycznej 22 

psychicznej 8 

słownej 12 



Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 2 

nie dotyczy 9 

Czy uważasz, iż reakcja pracowników szkoły na takie zachowania jest: 

wystarczająca 20 

niewystarczająca 5 

brak reakcji 0 

nie mam zdania 3 

nie dotyczy 6 

Czy czujesz się bezpiecznie w autobusie szkolnym? 

tak 23 

nie 3 

nie dotyczy 8 

Czy doświadczyłeś przemocy w autobusie szkolnym? 

tak 4 

nie 23 

nie dotyczy 9 

Jeśli tak, to jakiej? 

fizycznej 1 

psychicznej 1 

słownej 4 



Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 0 

nie dotyczy 30 

Czy ktoś reagował na tę przemoc? 

tak, inny uczeń 3 

tak, opiekun dowożący dzieci 7 

tak, nauczyciel wracający tym autobusem 2 

nie, nikt nie reagował 1 

nie dotyczy 24 

Czy byłeś świadkiem przemocy w autobusie szkolnym? 

tak 9 

nie 17 

nie dotyczy 8 

Jeżeli tak, to jakiej ? 

fizycznej 4 

psychicznej 4 

słownej 7 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 0 

nie dotyczy 25 

Czy ktoś reagował na tę przemoc? 

tak, inny uczeń 4 



Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

tak, opiekun dowożący dzieci 9 

tak, nauczyciel wracający tym autobusem 4 

nie, nikt nie reagował 1 

nie dotyczy 22 

Czy czujesz się bezpiecznie podczas przygotowań w szatni do lekcji wychowania fizycznego? 

tak 31 

nie 4 

Czy uważasz, że opieka w trakcie przygotowań do zajęć wychowania fizycznego jest: 

wystarczająca 29 

niewystarczająca 5 

Jeśli nie wystarczająca, proszę napisać co należało by zmienić.    

Czy doświadczyłeś przemocy podczas pobytu na obiektach sportowych w czasie lekcji 

tak 5 

nie 29 

Jeśli tak, to jakiej? 

fizycznej 5 

psychicznej 2 

słownej 3 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 0 

nie dotyczy 29 



Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

Czy ktoś reagował na tę przemoc? 

tak 8 

nie 2 

nie, nikomu o tym nie powiedziałem 0 

nie dotyczy 24 

Czybyłeś świadkiem przemocy podczas pobytu na obiektach sportowych w czasie trwania lekcji? 

tak 12 

nie 22 

Jeżeli tak, to jakiej ? 

fizycznej 11 

psychicznej 2 

słownej 7 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 0 

nie dotyczy 22 

Czy ktoś reagował na tę przemoc? 

tak 10 

nie, nikt nie reagował 2 

nie, nikomu o tym nie powiedziałem 0 

nie dotyczy 22 

  

 



Nazwa ankiety: Ewaluacja – bezpieczeństwo - rodzice 

Opis ankiety: Bezpieczeństwo uczniów w szkole, na obiekcie sportowym oraz podczas dojazdów do szkoły 

Liczba osób, które wypełniły ankietę: 64 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

Czy Państwa dziecko czuje się bezpiecznie w szkole? 

tak 61 

nie 2 

nie wiem 1 

Czy Państwa dziecko doświadczyło przemocy w szkole? 

tak 12 

nie 49 

nie wiem 3 

Jeśli tak, to jakiej? 

fizycznej 7 

psychicznej 2 

słownej 4 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 1 

nie dotyczy 53 

Czy Państwa dziecko było świadkiem przemocy w szkole? 

tak 21 

nie 28 

nie wiem 15 

Jeżeli tak, to jakiej ? 



Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

fizycznej 19 

psychicznej 4 

słownej 13 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 2 

nie dotyczy 43 

Czy uważają Państwo, iż reakcja pracowników szkoły na takie zachowania jest: 

wystarczająca 25 

niewystarczająca 9 

brak reakcji 1 

nie mam zdania 10 

nie dotyczy 20 

Czy Państwa dziecko czuje się bezpiecznie w autobusie szkolnym? 

tak 43 

nie 1 

nie wiem 1 

nie dotyczy 19 

Czy Państwa dziecko doświadczyło przemocy w autobusie szkolnym? 

tak 3 

nie 42 

nie wiem 0 



Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

nie dotyczy 19 

Jeśli tak, to jakiej? 

fizycznej 0 

psychicznej 0 

słownej 3 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 0 

nie dotyczy 61 

Czy ktoś reagował na tę przemoc? 

tak, inny uczeń 2 

tak, opiekun dowożący dzieci 4 

tak, nauczyciel wracający tym autobusem 2 

nie, nikt nie reagował 1 

nie dotyczy 59 

Czy Państwa dziecko było świadkiem przemocy w autobusie szkolnym? 

tak 10 

nie 22 

nie wiem 9 

nie dotyczy 23 

Jeżeli tak, to jakiej ? 

fizycznej 3 



Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

psychicznej 0 

słownej 10 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 0 

nie dotyczy 54 

Czy ktoś reagował na tę przemoc? 

tak, inny uczeń 2 

tak, opiekun dowożący dzieci 8 

tak, nauczyciel wracający tym autobusem 5 

nie, nikt nie reagował 2 

nie dotyczy 54 

Czy Państwa dziecko czuje się bezpiecznie podczas przygotowań w szatni do lekcji wychowania fizycznego? 

tak 53 

nie 4 

nie wiem 7 

Czy uważają Państwo, że opieka nad Państwa dzieckiem w trakcie przygotowań do zajęć wychowania fizycznego jest: 

wystarczająca 62 

niewystarczająca 2 

Jeśli nie wystarczająca, proszę napisać co należało by zmienić.    

Czy Państwa dziecko doświadczyło przemocy podczas pobytu na obiektach sportowych w czasie lekcji 

tak 1 



Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

nie 60 

nie wiem 3 

Jeśli tak, to jakiej? 

fizycznej 1 

psychicznej 0 

słownej 1 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 0 

nie dotyczy 62 

Czy ktoś reagował na tę przemoc? 

tak 1 

nie 1 

nie, dziecko nikomu o tym nie powiedziało 0 

nie dotyczy 62 

Czy Państwa dziecko było świadkiem przemocy podczas pobytu na obiektach sportowych w czasie trwania lekcji? 

tak 9 

nie 35 

nie wiem 20 

Jeżeli tak, to jakiej ? 

fizycznej 6 

psychicznej 0 



Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

słownej 7 

cyberprzemocy (Internet, telefon, itp) 0 

nie dotyczy 54 

Czy ktoś reagował na tę przemoc? 

tak 7 

nie, nikt nie reagował 1 

nie, dziecko nikomu o tym nie powiedziało 2 

nie dotyczy 54 

  

 

 

 

 


