
Kwestionariusz ankiety dla uczniów 

Kod________________________
Chcemy dowiedzieć się, co sądzisz o szkole, do której uczęszczasz. Ankieta jest anonimowa, a  
jej wyniki będą opracowane zbiorczo poza szkołą, prosimy więc o odpowiedzi, które w pełni  
wyrażają Twoje poglądy. Jesteśmy przekonani, że informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zo-
staną uwzględnione w pracy szkoły. 

Odpowiadając na pytania, wstawiaj znaki  × w kratkach przy tych wariantach odpowiedzi,  
które najlepiej odpowiadają Twoim opiniom. Będziemy też wdzięczni za krótkie uzasadnienia  
tych wyborów.

)

1. Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie 

 Prosimy o krótkie uzasadnienie ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. Czy osobiście spotkałeś się w szkole z sytuacjami/przypadkami:

a) bicia, szturchania kopania,

nigdy  rzadko  często  bardzo często 

b) używania wulgarnych słów, obrażania innych,

nigdy  rzadko  często  bardzo często 

c) kradzieży,

nigdy  rzadko  często  bardzo często 

d) picia alkoholu,

nigdy  rzadko  często  bardzo często 

e) palenia papierosów,

nigdy  rzadko  często  bardzo często 

f) zażywania narkotyków,

nigdy  rzadko  często  bardzo często 

g) wymuszania lub wyłudzania pieniędzy lub rzeczy,

nigdy  rzadko  często  bardzo często 

h) innymi nagannymi sytuacjami, jakimi? ........................................................................

nigdy  rzadko  często  bardzo często 



3. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia?

znam wszystkie  znam większość  znam niektóre  nie znam 

4. Czy uważasz, że w stosunku do Ciebie są przestrzegane prawa ucznia?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

 Prosimy o krótkie uzasadnienie ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

5. Czy jesteś zaangażowana(y) w sprawy szkoły?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

 Napisz na czym polega to zaangażowanie ........................................................................................................

............................................................................................................................................................................

6. Czy w szkole możesz swobodnie wyrażać własne zdanie i opinie?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

7. Czy lubisz chodzić do swojej szkoły?

bardzo lubię  lubię  „chodzę, bo muszę”  nie lubię  bardzo nie lubię 

 Prosimy o krótkie uzasadnienie ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

8. Czy uważasz, że przyjęte w szkole wymagania dotyczące oceniania uczniów są wobec cie-
bie przestrzegane?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

Prosimy o krótkie uzasadnienie .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

9. Jakie są Twoje relacje (kontakty) z nauczycielami? 

dobre  raczej dobre  ani dobre ani złe  raczej złe  złe 

10. Czy Twoim zdaniem samorząd uczniowski bierze czynny udział w życiu szkoły i współde-
cyduje o sprawach dotyczących uczniów?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

Prosimy o krótkie uzasadnienie .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

11. Czy Twoi nauczyciele chętnie wyjaśniają uczniom, czy odpowiadają na ich pytania, poma-
gają im, gdy coś jest szczególnie trudne?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

Prosimy o krótkie uzasadnienie .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

12. Czy uważasz, że lekcje są ciekawe i urozmaicone?
zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

Prosimy o krótkie uzasadnienie .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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