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Ankieta
267 odpowiedzi
Publikuj statystyki
Kopiuj

J esteś:
267 odpowiedzi

uczennicą
uczniem
77,5%

22,5%

Kopiuj

Czy masz rodzeństwo:
267 odpowiedzi

tak
nie

95,1%

Czy w Twojej szkole uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość
w szkole?

Kopiuj

261 odpowiedzi

tak
nie
28,7%

71,3%
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Co powoduje, że w szkole czujesz się dobrze?
267 odpowiedzi

Znajomi
Nic
Koledzy
Atmosfera
znajomi
Atmosfera
Koledzy
atmosfera
.
Przyjaciele
nic
nie wiem
nauczyciele
Wszystko
przyjaciele
Nie wiem
Ludzie
Nie wiem
Otoczenie
Koledzy z klasy
koledzy
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Nauczyciele i znajomi
Ludzie, którzy mnie otaczają
ludzie
Ulica Wąska
atmosfera
Niektórzy nauczyciele
Atmosfera w klasie
Ostatni rok w tej szkole
Moi znajomi
przerwa
klasa, spokój zachowanie czystości i porządkuw okolicy sql
Atmosfera, dogadywanie się z klasą
Psiapsi
Kolejowka ma essse
Towarzystwo
To że się kończy
Klasa, nauczyciele
brak zajęć
Moja klasa
Dobre towarzystwo oraz mili nauczyciele
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Słuchawki
Kubuś Knuckle & Artur Cage
Artur Cage & Szymon Owl
alkochol
ładne dziewczyny
Tak średnio
Zawód
Zmieniam szkołe
Znajomość z uczniami
Nauczyciele
mój charakter
Tak
Czekam na siłownie
Dzwonek
przyjaciele, często nauczyciele
Znajomi
ogolnie mila atmosfera nie ma zawistnych nauczycieli
Nie czuje się dobrze
Przyjaciele i ulubieninauczyciele
bracia
Automat do kawy
Klasa
J onatan
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Możliwość spotkania się znajomoego
franczi
Nic jest fatalnie
Moje koleżanki z klasy sprawiają że czuję się dobrze
Xd
Dobra atmosfera
Duża przestrzeń w salach
tak
Sympatyczni nauczyciele
Bardzo miła atmosfera która panuje wśród uczniów i nauczycieli
Mila atmosfera
Muzyka, starsze klasy
Wszystko i nic
Nie
Czuję się dobrze w szkole, ponieważ mam kilku kolegów ze starszych klas.
Większa swoboda
Przyjaciele
vibe, klasa
Miła atmosfera
Spotkania z rówieśnikami
Super atmosfera
Fajni nauczyciele
Uczniowie i naiczyciele są mili chociaż zdarzają sie wyjątki
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Palenie i zabawy z kolegami
Dobry dzień
Luźna atmosfera z nauczycielami
Palenie fajek na przerwach
NIC
Potrafię dogadać się z innymi uczniami oraz nauczyciele wszystko tłumaczą
Wf
miły i uprzejmy personel szkolny
Dobra atmosfera mili nauczyciele a także poznawanie nowych osób .
Moi znajomi
J eszcze 58 odpowiedzi jest ukrytych

Zaznacz, na ile czujesz się bezpiecznie w szkole i jej bezpośrednim
otoczeniu?

Kopiuj

267 odpowiedzi

bardzo bezpiecznie
raczej bezpiecznie
raczej niebezpiecznie

62,5%

bardzo niebezpiecznie

31,5%
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Kopiuj

Zaznacz, jak oceniasz swoje relacje z rodzicami?
267 odpowiedzi

bardzo dobrze
raczej dobrze

22,5%
16,5%

dobrze
raczej źle
źle

57,3%

Zaznacz, jak oceniasz swoje relacje z kolegami z klasy?

Kopiuj

267 odpowiedzi

bardzo dobrze
raczej dobrze
33%

18,7%

dobrze
raczej źle
źle

44,2%

Kopiuj

Czy zdarzają Ci się konflikty z rówieśnikami?
267 odpowiedzi

nie
bardzo rzadko
24,7%

czasem
tak, często, przyczyna ................
....................................................

35,2%

37,1%
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Na ile prawdziwe jest dla Ciebie stwierdzenie: lubię moją klasę.

Kopiuj

267 odpowiedzi

całkowicie prawdziwe
29,6%

raczej prawdziwe
trochę tak, trochę nie
raczej nieprawdziwe
nieprawdziwe

34,5%
27,3%

Na ile prawdziwe jest poniższe stwierdzenie? "Lubię moją szkołę."

Kopiuj

267 odpowiedzi

całkowicie prawdziwe
28,5%

raczej prawdziwe
trochę tak, trochę nie
raczej nieprawdziwe
całkowicie nieprawdziwe

38,6%
24,7%

W jakim stopniu wychowawca Twojej klasy zachęca Cię i wspiera kiedy
tego potrzebujesz?

Kopiuj

267 odpowiedzi

w ogóle
w małym stopniu
24%

niewiele
w dużym stopniu

40,4%

w bardzo dużym stopniu
8,6%
11,6%
15,4%
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Kopiuj

Czy Twoim zdaniem umiesz sobie radzić z trudnymi emocjami?
267 odpowiedzi

tak
nie
31,8%

nie zawsze

60,3%

Kopiuj

Gdy przeżywasz trudne chwile w życiu lub masz jakiś problem,to co
robisz?
267 odpowiedzi
szukam samotności
rozmawiam z koleżanką/k…
palę papierosy
rozmawiam z rodzicami
rozmawiam z nauczyciel…
objadam się
płaczę
niszczę jakieś rzeczy
uprawiam sport
modlę się
gram na komputerze
obrażam się
inne

100 (37,5%)
95 (35,6%)
41 (15,4%)
49 (18,4%)
11 (4,1%)
25 (9,4%)
51 (19,1%)
26 (9,7%)
71 (26,6%)
29 (10,9%)
101 (37,8%)
27 (10,1%)
98 (36,7%)

0

50

100

Czy rodzice/opiekunowie rozmawiają z Tobą o sposobach radzenia
sobie z trudnymi emocjami?

150

Kopiuj

267 odpowiedzi

tak
nie

26,2%

czasem
bardzo rzadko
7,9%
36,7%
29,2%
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Czy uważasz że w szkole potrzebnesą akcje uświadamiające
młodzież "jak radzić sobie z trudnymi emocjami"?

Kopiuj

267 odpowiedzi

tak
33,3%

nie
nie wiem

23,6%

43,1%

Gdy ktoś z Twoich kolegów lub koleżanek zaproponuje Ci palenia
papierosów/e-papierosa, co zrobisz?

Kopiuj

267 odpowiedzi

odmówię
przyjmę propozycję

31,1%

nie wiem
14,2%

54,7%

Gdy ktoś z Twoich kolegów lub koleżanek zaproponuje Ci picie
alkoholu, to co zrobisz?

Kopiuj

267 odpowiedzi

odmówię
przyjmę propozycję
33,3%

nie wiem
17,6%

49,1%
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Gdy ktoś z Twoich rówieśników zaproponuje Ci zażywanie środków
psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki itp.) to co zrobisz?

Kopiuj

267 odpowiedzi

odmówię
przyjmę propozycję
nie wiem
13,9%

porozmawiam o tym z rodzicami
powiem nauczycielowi/
wychowawcy

79,8%

Czy wychowawcy i nauczyciele omawiają tematy dotyczące zagrożeń
związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych?

Kopiuj

267 odpowiedzi

tak
34,5%

nie
czasem

38,2%
27,3%

Czy rodzice omawiają tematy dotyczące zagrożeń związanych z
zażywaniem środków psychoaktywnych?

Kopiuj

267 odpowiedzi

tak
31,5%

nie
czasem
nie potrzebują tego robić bo
wiedzą, że i tak nic nie wezmę

28,5%

Bardzo rzadko
Wydaje mi się że to trochę
dziwne żeby rodzice tłumaczyl…
38,6%

Nie tyle omawiają, co
uświadamiają o konsekwencja…
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Czy uważasz, że w szkole potrzebnesą akcje uświadamiające
młodzież o skutkach uzależnień ?

Kopiuj

267 odpowiedzi

tak
nie

41,9%

58,1%

J ak często widzisz, że ktoś z Twoich kolegów lub koleżanek lub
znanych Ci rówieśników stosuje przemoc fizyczną lub słowną?

Kopiuj

267 odpowiedzi

nigdy
raz

23,6%
19,5%

kilka razy
często

11,6%

45,3%

Kopiuj

Kto stosuje/stosował wobec Ciebie przemoc?
267 odpowiedzi

starszy kolega
rówieśnik
młodszy kolega
80,9%

nauczyciel
rodzic
8,2%

nikt nie stosuje/stosował wobec
mnie przemocy
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Kopiuj

Czy jesteś świadomy co oznacza "cyberprzemoc"?
267 odpowiedzi

tak
nie
nie całkiem

94%

Kopiuj

Czy jesteś świadomy jakie są skutki cyberprzemocy?
267 odpowiedzi

tak
nie
częściowo
9%

84,6%

Czy zdarzyło się, że ktoś stosował wobec Ciebie cyberprzemoc?

Kopiuj

267 odpowiedzi

tak
nie
75,7%

24,3%
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Czy rodzice rozmawiają z Tobą na temat cyberprzemocy?

Kopiuj

267 odpowiedzi

tak
nie
23,2%

62,5%

czasem

14,2%

Czy Twoim zdaniem,w szkole potrzebnesą akcje uświadamiające
młodzież o skutkach stosowania cyeberprzemocy?

Kopiuj

267 odpowiedzi

tak
45,7%

nie

54,3%
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