
Analiza ankiety dla uczniów – zagrożenia i  poczucie bezpieczeństwa. 

 

    W I semestrze  2016/17r.   przeprowadziłam wśród uczniów SOSW  w Grębowie 

badania ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa  uczniów w placówce. W  badaniach 

wzięła udział 35- osobowa  grupa  wychowanków SOSW. Respondenci zostali 

poinformowani o celu badań oraz ich anonimowości. Jako procedurę badawczą zastosowano 

ankietowanie , opracowano narzędzie badawcze: „ Ankieta dla uczniów – zagrożenia i 

poczucie bezpieczeństwa”. Ankieta  zawierała 7 pytań zamkniętych  ,  z możliwością dodania 

komentarza.  

Nadrzędnym celem badań było uzyskanie informacji na temat poziomu  bezpieczeństwa 

uczniów w szkole,  ich samopoczucia oraz możliwości wystąpienia sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu, a tym samym diagnoza sytuacji wychowawczej w placówce.   

Opracowanie wyników ankiety: 

W badaniu ankietowym udział wzięlo 17 dziewcząt i 18 chłopców z następujących klas: 

1) I, II gimnazjum – 5 osób 

2) III gimnazjum – 6 osób 

3) I Zawodowa – 4 osoby 

4) II zawodowa – 8 osób 

5) III zawodowa – 8 osób 

6) I, II, III PDP – 4 osoby 

 

Tabela I.  

l.p. Klasa  Liczba osób  Wskaźnik 

procentowy  

1. I, II gimnazjum  5 14, 2 % 

2. III gimnazjum  6 17,1 % 

3.  I zawodowa  4 11,4 % 

4. II zawodowa  8 22,8 % 

5. III zawodowa  8 22,8 % 

6. I, II, III PDP 4 11,4 % 

 

 



Pytanie 1. Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole? 

A) Tak – 32 osoby- 91, 4 % 

B) Nie – 3 osoby – 8,5% 

Tabela II . 

Odpowiedzi  Liczba osób  Wskaźnik procentowy  

 Tak 32 91,4% 

Nie  3 8,5% 

 

W wyjaśnieniu osoby, które stwierdziły, że w szkole nie czują się bezpiecznie napisały , że w 

szkole są osoby agresywne , których można się obawiać. 

Pytanie 2. Czy zdarzają ci się konflikty z rówieśnikami? 

a) Nie – 26 osób – 74,2 % 

b) Tak – 9 osób – 25,7 % 

Tabela III. 

Odpowiedzi  Liczba osób  Wskaźnik procentowy  

Nie  26 74,2% 

Tak  9 25,7% 

 

Wśród osób , które przyznały, że zdarzają im się konflikty z rówieśnikami było 5  chłopców i 

4 dziewczynki. Konflikty te, według respondentów,  to kłótnie z koleżankami,  kłótnie  

mające osobisty charakter, „mała bójka”, „ w sumie nie wiadomo od czego się zaczyna”. 

Większość osób nie określiła rodzaju konfliktów. 

Pytanie 3. Czy zdarzyło się , że ktoś w szkole niewłaściwie się do ciebie odnosił ? 

A) Nie – 28 osób- 80% 

B) Tak – 7 osób- 20 % 

 

 

 



Tabela IV.  

Odpowiedzi  Liczba osób  Wskaźnik procentowy  

Nie  28 80% 

Tak  7 20% 

 

Ważną informacją jest wskazanie ucznia Jakuba Cibę przez 3  ankietowanych  jako osobę , 

która jest sprawcą  zachowań agresywnych , m.in. krzyczy , używa brzydkich słów, popycha, 

itp. Jedna osoba wskazała ucznia B. Jugo jako prowokatora powyższych zachowań. Pozostałe 

osoby wyjaśniły ,że tego typu zachowania miały miejsce podczas kłótni z koleżanką lub 

kolegą 

 

 Pytanie 4. Czy na terenie szkoły proponowano ci coś , o czym wiesz , że jest 

niedozwolone , np. papierosy, alkohol, narkotyki.  

a) Nie – 29 osób – 82,8% 

b) Tak – 6 osób – 17% 

Odpowiedzi  Liczba osób  Wskaźnik procentowy  

Nie  29 82,8% 

Tak  6 17,1% 

 

Spośród osób , które przyznały ,że były  zachęcane do niedozwolonych używek, 5 twierdziło, 

że były to papierosy,  które proponowali im głównie koledzy ze szkoły, jedna osoba 

(dziewczyna) przyznała że była  namawiana do zapalenia marihuany  „ w okolicy szkoły”.   

 

 

 

 

 

 



Pytanie 5. Czy ktoś wymuszał  od ciebie pieniądze?   

a) Nie – 35 osób 

Pytanie 6. Czy twoi rodzice pytają w domu , co wydarzyło się w szkole?  

Odpowiedzi pozytywnych udzieliło 18 osób – 51,4%, z czego codziennie – 10 osób, często 2- 

osoby, czasami 2 - osoby, raz w tygodniu – 4 osoby. 17 osób udzieliło odpowiedzi 

negatywnej lub nie napisało wyjaśnienia.  

Pytanie 7. Czy jest coś , co chciałbyś zmienić , aby w szkole  było bezpieczniej?  

 Uczniowie nie mieli wielu pomysłów, aby poprawić bezpieczeństwo w szkole.  W 

komentarzach pojawiały się stwierdzenia „ wszystko jest ok”, „ w szkole jest bezpiecznie”. 

Jedna osoba zaproponowała organizację konkursów dotyczących „grzeczności”. Pojawiła się 

ponadto odpowiedź „ wyrzucić Kubę Cibę”, co poraz kolejny potwierdza, że uczeń ten może 

stanowić zagrożenie dla innych. Większość respondentów podkreślała , że szkoła jest dla nich 

miejscem bezpiecznym.  

Wnioski wynikające z analizy ankiety: 

1. Większość uczniów , ponad 90 % czuje się bezpiecznie w naszej szkole, pozostali 

uczniowie , którzy udzielili odpowiedzi negatywnej na to pytanie , uzasadnili je tym, 

że w szkole są uczniowie  przejawiający zachowania agresywne, stwarzający 

zagrożenie dla innych.  Działania profilaktyczne powinny skupić się na tych 

wskazanych przez respondentów  osobach.  

2. Z decydowana większość uczniów uważa, ze nie popada w konflikty  z innymi 

osobami ( ponad 70%). Te osoby , które przyznały, że  zdarzają im się konflikty z 

rówieśnikami nie potrafiły wskazać ich przyczyn , określali je jako kłótnie z 

koleżankami lub „ mała bójka”. W związku z tym w realizacji Programu Profilaktyki 

należy położyć nacisk na tematykę  dotyczącą  rozwiązywania sytuacji trudnych 

(zajęcia profilaktyczno-  wychowawcze w klasach, grupach w internacie, rozmowy 

indywidualne, zajęcia z psychologiem) .  

3. Na terenie szkoły uczniowie  w większości  nie byli namawiani  do zażywania 

niebezpiecznych środków,  5 osób - 14%  twierdzi, że koledzy zachęcali ich do 

palenia papierosów, które to zjawisko jest niestety  dość popularne w Ośrodku.  

4. W szkole nie ma miejsca zjawisko wyłudzania pieniędzy,100 % uczniów przyznało, 

że nie zdarzyła się tego typu sytuacja. 



5. Rodzice wg ankietowanych raczej interesują się postępami w nauce i sytuacją szkolną  

swoich dzieci, ( ponad 50%)  jednak liczba ta powinna być zdecydowanie wyższa.  

Kolejnym zadaniem nauczycieli i wychowawców jest  podniesienie  świadomości 

rodziców  w kwestii ich  zaangażowania w sprawy szkolne   swoich dzieci . 

6. Wychowankowie podkreślają  w większości, że szkoła to dla nich miejsce bezpieczne,   

jedną z niewielu propozycji uczniów mających na celu zwiększenie  bezpieczeństwa   

to organizacja  konkursów propagujących zasady dobrego zachowania.  

 


