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2 Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole 

1. Wprowadzenie 

 
Badania przeprowadzane w tarnowskich szkołach to element działań systemowych w 

Tarnowie w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom społecznym dzieci i młodzieży. Coroczna 

diagnoza środowiska uczniowskiego jest unikatowym źródłem informacji na temat 

niebezpieczeństw, które czyhają na dzieci i młodzież w środowisku szkolnym i nie tylko. 

Temat tegorocznego badania środowiska jest połączony z priorytetem wybranym przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na obecny rok szkolny. Rok bezpiecznej szkoły ma na celu 

pobudzenie uczniów, nauczycieli, rodziców - do podejmowania aktywności w zakresie szeroko 

pojętej problematyki bezpieczeństwa, a także przeciwdziałania negatywnym aspektom 

zachowania, budowaniu wzajemnych relacji, kształtowaniu właściwych postaw, poszerzaniu 

kompetencji społecznych i odpowiedzialności. 

 

1. 1. Pojęcia 

 

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia, gwarantuje ciągłość oraz daje 

motywację i szansę na rozwój. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się 

brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, 

szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną 

potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów 

międzynarodowych. Brak bezpieczeństwa generuje silny niepokój i poczucie zagrożenia.
1
 

 

Poczucie bezpieczeństwa zgodnie z teorią piramidy potrzeb Maslowa, jest pojęciem węższym 

aniżeli bezpieczeństwo. Poczucia bezpieczeństwa to subiektywne odczucie człowieka o realizacji 

jego potrzeby bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego, 

rzutuje na funkcjonowanie człowieka, kreowanie szczęśliwych relacji, ta także osiąganie 

sukcesów i trwałych osiągnięć. Jest niezbędne do czy prowadzenie udanego życia.
2
 

 

Agresja to każde zamierzone działanie – w formie otwartej lub symbolicznej, mające na celu 

wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty lub bólu.
3
 Rozróżniamy różne jej rodzaje: 

                                                           
1 A. Włodarek, Problemy międzypokoleniowe a poczucie bezpieczeństwa, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa - 

bezpieczna 

szkoła, bezpieczny uczeń, pod red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak, Poznań 2007, s. 97-98. 

2 I. Korcz, Inteligencja emocjonalna – gwarantem bezpieczeństwa i determinantą rozwoju uczniów, [w:] Edukacja 

dla bezpieczeństwa - bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, pod red. D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak, Poznań 
2007, s. 107-109 

3 J. Ranschburg, Lęk, gniew, agresja, Warszawa, 1993, str. 93. 
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 agresja słowna 

wulgaryzmy, straszenie, grożenie pobiciem, przezywanie, dokuczanie, ubliżanie, 

obmawianie, ośmieszanie, kłótnie, skarżenie, uszczypliwość lub kpiny, cieszenie się z 

niepowodzeń innych, pomówienia 

 agresja fizyczna 

bicia, kopania, popychania, szarpanie 

 inne 

zmuszanie do ośmieszających lub poniżających czynności; opluwanie; zabieranie, 

chowanie, przeszukiwanie rzeczy; zamieszczanie obraźliwych treści na portalach 

społecznościowych; prowokowanie krzykiem lub robieniem „min”; obraźliwe wypowiedzi 

na temat członków rodziny  

 

Przemoc jest zachowaniem agresywnym, które cechuje także: istnienie nierównowag sił 

pomiędzy ofiarą a sprawcą, cykliczność i długotrwały charakter tych działań, a także występowanie 

„sztywnych” ról – sprawcy, ofiary i świadka (w odróżnieniu od agresji osoby te nie „zamieniają się 

rolami).  

 

2.  Badanie 

2.1.  Cel badania 

 

Cel główny: Odpowiedź na pytanie jaki jest obecnie poziom poczucia bezpieczeństwa wśród 

uczniów w tarnowskich szkołach. 

Zgodnie z dzisiejszą wiedzą psychologiczną i pedagogiczną na poczucie bezpieczeństwa bądź 

jego brak wpływają nie tylko bezpośrednie doznania fizyczne i psychiczne człowieka. Istotnym 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa może być również wystąpienie w roli świadka aktów przemocy, 

świadomość osamotnienia w problemie, czy niemożność uzyskania pomocy.  Z psychologicznego 

punktu widzenia na poczucie bezpieczeństwa duży wpływ ma poziom zaspokojenia potrzeb z 

różnych obszarów życia człowieka. 

W związku z wymienionymi aspektami tematu, analiza wyników badań dotyczyć będzie 

również następujących problemów szczegółowych, wyłonionych z problemu zasadniczego: 

1. Jak często uczniowie stają się świadkami przemocy wobec kolegów i koleżanek? 

2. Kto lub co wzbudza największy lęk wśród uczniów? 

3. Kiedy i gdzie uczniowie odczuwają największe zagrożenie? 

4. Z czyjej pomocy uczniowie korzystają w sytuacji zagrożenia? 
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Sprawdzeniu poddane zostaną również następujące hipotezy szczegółowe opierające się na 

wstępnym założeniu hipotezy głównej oraz na dostępnych wynikach badań ogólnokrajowych: 

1. Mniema się, że uczniowie często stają się świadkami przemocy wobec kolegów i koleżanek. 

2. Większy lęk wśród uczniów wydają się wzbudzać rówieśnicy aniżeli nauczyciele. 

3. Przypuszcza się, że uczniowie odczuwają największe zagrożenie w toaletach szkolnych. 

4. Domniemywa się, że uczniowie mówią rodzicom, że byli świadkami lub ofiarami 

agresji. 

 

2.2.  Metody 

Narzędziem wykorzystanym do badania była ankieta audytoryjna składająca się z 17 pytań 

zamkniętych i otwartych, z możliwością wyboru jednej lub kilku odpowiedzi (niektóre pytania 

były w formie tabeli, gdzie respondenci mieli możliwość zaznaczenia odpowiedzi przy każdym 

zdaniu). Narzędzie zostało wybrane ze względu na wysoki stopień standaryzacji ankiety przy 

jednoczesnej możliwości uzyskania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym.  

Wybór ankiety audytoryjnej jako narzędzia badawczego miał istotne znaczenie ze względu na 

konieczność zebrania stosunkowo dużego materiału do badań w jak najkrótszym czasie. 

Ponieważ ankieta jest również narzędziem edukacyjnym, została skonstruowana w ten sposób by 

nie wzmacniać negatywnych zachowań i jednocześnie pogłębić samoświadomość uczniów na 

dany temat. 

 

2.3.  Wykonanie 

Ankiety zostały przeprowadzone zimą 2013 roku w losowo wybranych szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa. Anonimowe badanie ankietowe było 

przeprowadzane podczas lekcji w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pracownika 

poradni. 

 

2.4.  Próba 

Badaniem zostali objęci uczniowie tarnowskich szkół na dwóch poziomach edukacji. 

Pierwszym z nich były szkoły podstawowe, gdzie przebadani zostali uczniowie klas czwartych, 

piątych i szóstych. Na poziomie szkół gimnazjalnych w badaniu wzięli udział uczniowie klas 

pierwszych, drugich i trzecich. Próba wyniosła 504 uczniów w tym 234 dziewcząt i 270 chłopców 

wieku od 10 do 16 roku życia. 

Do badań zastosowano próbę losową, klastrowo-warstwową to znaczy, że najpierw były 

losowane szkoły na jednym z dwóch poziomów (szkoła podstawowa, gimnazjum), a następnie 

wybierano klasy do badania w odpowiednim przedziale wiekowym. Badaniu poddani byli 

wszyscy uczniowie znajdujący się w klasie.  
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Wykres 1. Rozkład respondentów z uwzględnieniem typu szkoły i płci. 

 

Zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i gimnazjum, wśród ankietowanych 

przeważającą liczbę stanowią chłopcy. Jest to odzwierciedlenie czynników demograficznych, 

podobnie jest w przypadku wielkości grup respondentów. Ze względu na niż demograficzny 

liczebność klas szkół podstawowych jest niższa a niżeli na wyższym poziomie edukacji. 

Rozkład wiekowy uczniów biorących udział w badaniu to przedział pomiędzy dziesiątym a 

szesnastym rokiem życia. Należy zauważyć, że ze względu na to, iż rodzice decydują o momencie 

rozpoczęcia nauki przez dzieci, w jednym oddziale klasowym mogą znaleźć się dzieci urodzone w 

dwóch różnych latach. 
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Wykres 2. Wiek respondentów. 
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3. Wyniki badań 

 
 

Poczucie bezpieczeństwa uczniów w relacji z innymi 

 
W trakcie badania sprawdzaliśmy jak uczniowie czują się w relacjach z rówieśnikami oraz 

z osobami dorosłymi, z którymi mają kontakt w szkole. Wyniki wskazują, że poczucie 

bezpieczeństwa uczniów w relacji z kolegami z klasy jest bardzo wysoka. Ponad połowa (53%)  

uczniów z obydwu poziomów szkół na pytanie czy czujesz się bezpiecznie wśród kolegów i 

koleżanek z klasy odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Większe poczucie bezpieczeństwa w 

relacjach z rówieśnikami z klasy deklarują uczniowie gimnazjum (92,6%) niż szkoły podstawowej 

(89,9%). Po uwzględnieniu płci respondentów można stwierdzić, że chłopcy (93,3%) częściej niż 

dziewczynki (89,5%) czują się bezpiecznie w swojej klasie. 

 

 
Wykres 6. Deklarowane poczucie bezpieczeństwa wśród kolegów i koleżanek z klasy. 

 
Badając poczucie bezpieczeństwa w relacjach z innymi osobami, zapytaliśmy uczniów o to 

przed kim czują lęk w szkole. Co piąty pytany (20,4%)  uczeń odpowiedział, że obawia się osób 

obcych spoza szkoły.  Stosunkowo często wskazywane było również grono pedagogiczne jako 

źródło lęku czy obaw (30,4%).  Niespełna połowa (44,4%)  pytanych deklaruje brak lęku w 

stosunku do osób, które mogą spotkać w szkole. 



 
7 Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole 

0% 10% 20% 30%

nauczyciel

kilku nauczycieli

dyrektor

pedagog szkolny

inny pracownik szkoły

prowadzący zajęcia dodatkowe w szkole

koledzy, koleżanki z klasy

inni uczniowie szkoły

osoby obce spoza szkoły

16%

15%

7%

3%

4%

1%

4%

11%

20%

Osoby ze szkoły wzbudzające lęk wśród uczniów

 

Wykres 7. Osoby ze szkoły wzbudzające lęk wśród uczniów. 

 

W poszczególnych grupach wiekowych źródło obaw w relacjach z innymi osobami jest 

różne. Na poziomie szkoły podstawowej uczniowie najczęściej wskazywali osoby obce spoza 

szkoły (27,6%). Co piąty uczeń podstawówki (21%) boi się innych uczniów szkoły. W stosunku 

do osób dorosłych pracujących w szkole, większość uczniów  nie odczuwa obaw. Spośród 

pracowników szkoły najwięcej obaw w grupie badanych budzi w szkole dyrektor (10,2%). Prawie 

połowa ankietowanych uczniów szkoły podstawowej deklaruje, że nikogo w szkole się nie boi 

(48,2%). 

 

0% 10% 20% 30%

nauczyciel

kilku nauczycieli

dyrektor

pedagog szkolny

inny pracownik szkoły

prowadzący zajęcia dodatkowe w szkole

koledzy, koleżanki z klasy

inni uczniowie szkoły

osoby obce spoza szkoły

8%

6%

10%

4%

6%

1%

5%

21%

28%

Osoby wzbudzające lęk w uczniach szkół podstawowych w szkole

 

Wykres 8. Osoby wzbudzające lęk w uczniach szkół podstawowych w szkole. 
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W grupie gimnazjalistów najczęściej wskazywanym źródłem lęku był nauczyciel (21,4%) 

lub grupa kilku nauczycieli (22,5%). Grono pedagogiczne zostało wskazane przez prawie 44% 

badanych nastolatków. Przyczyną lęku nastolatków względem nauczycieli może być obawa przed 

konsekwencjami, jakie wyciągają nauczyciele, np. ocena niedostateczna, kontakt z rodzicem. Lęk 

przed gronem nauczycieli spowodowany jest także naturalną konsekwencją relacji władzy 

zachodzącej pomiędzy uczniem a nauczycielem. Drugą pod względem liczby wskazań grupą, 

która wzbudza lęk wśród gimnazjalistów są osoby obce spoza szkoły (14,5%).  
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Wykres 9. Osoby wzbudzające lek w uczniach gimnazjum w szkole. 

 

Sprawdzając subiektywne poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, zbadane zostały 

relacje i odczucia dzieci i młodzieży na ten temat. W odniesieniu do atmosfery panującej w 

szkole, uczniowie w większości opowiadali się za tym, że jest miła i swobodna (75,4%). Na 

poziomie szkoły podstawowej jak i gimnazjum odpowiedziało tak ponad trzy czwarte 

ankietowanych. Pozostałe wyniki wskazują na różnice pomiędzy przekonaniami uczniów szkół 

podstawowych a gimnazjów. W odniesieniu do relacji pomiędzy nauczycielami a uczniami w 

gimnazjum, Ci drudzy mają przekonanie, że nauczyciele nie wiedzą co dzieje się wśród uczniów 

(46,3%). Takie stanowisko o wiele rzadziej zajmują uczniowie szkoły podstawowej (16,2%). O 

tym, że uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczyciela przekonanych jest ośmiu na dziesięciu 

uczniów podstawówki (83,7%) i trzy czwarte gimnazjalistów (74,3%). Jeżeli chodzi o zachowania 

agresywne w stosunku do nauczyciela, to w szkole podstawowej co dziesiąty ankietowany 

(10,1%) wskazał, że w jego klasie jest grupka uczniów, którzy mocno dokuczają nauczycielowi. 

W gimnazjum grupa ta jest trzykrotnie większa (28,2%). O tym, że w każdej klasie jest osoba, z 
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która nikt nie chce się kolegować jest przekonana niespełna połowa gimnazjalistów (48,2%). 

Nieco mniej (42,3%) ma jednak odczucie, że w jego klasie jest osoba na uboczu i często ktoś jej 

dokucza lub ją wyśmiewa. Uczniowie szkoły podstawowej w odniesieniu do tych dwóch 

stwierdzeń, mają jednakowe przekonania (po 37,7%). Może to świadczyć o tym, że opierają się 

tylko i wyłącznie na swoich własnych doświadczeniach, uogólniając swoje stanowisko na całą 

szkołę. 

Analizując relacje pomiędzy osobami w szkole, zapytaliśmy uczniów do kogo zwrócili się 

po pomoc w sytuacji, gdy ktos im dokuczał. Wyniki badania wskazują, że najwięszym poziomem 

zaufania zarówno wśród uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum cieszą się rodzice. W 

grupie młodszej ponad połowa (57,4%) ankietowanych odpowiedziała, że w trudnej sytuacji 

zwrócili się do mamy lub taty. W grupie starszej tę sama odpowiedź zaznaczyło 44,2% badanych. 

Wysokim zaufaniem uczniów cieszy się także nauczyciel i wychowawca (31,5%), dalsza rodzina, 

a w szczególności babcie i dziadkowie (30,1%) oraz rówieśnicy (30,8%). Młodsi uczniowie 

chętniej korzystali z pomocy osoby dorosłej: nauczyciela czy wychowawcy (39,5%), dalszej 

rodziny i znajomego dorosłego (39%) oraz pedagoga szkolnego (27,2%). W grupie gimnazjalnej, 

ankietowani cześciej deklarowali, że korzystali z pomocy rówiesników (36,6%), starszych 

kolegów i koleżanek (23,2%). Co czwarty uczeń gimnazjum (25%) wskazał  nauczyciela i 

wychowawcę jako osobę godną zaufania. 

 

Osoby, do którch uczniowie zwrócili się po pomoc w trudnej sytuacji 

 

Osoby do których uczniowie zwracali się o 

pomoc  
ogółem 

szkoła 

podstawowa 

 

gimnazjum 

 

 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

rodzice 15 50,2 18 57,4 13 44,2 

rodzeństwo 4 19,2 4 21,0 4 17,8 

koleżanka, kolega w moim wieku 10 30,8 12 23,7 6 36,6 

starszy kolega lub koleżanka 5 22,0 4 20,6 5 23,2 

nauczyciel, wychowawca 12 31,5 18 39,5 8 25,0 

pedagog szkolny 2 22,0 2 27,2 1 17,8 

telefon zaufania, Multikom 0,2 7,3 0 11 0,3 4,3 

policja 0,2 11,7 0 14,9 0,3 9,1 

inne (dalsza rodzina, znajomy dorosły i in.) 2 30,1 3 39 0,3 32,8 

Tabela 4. Osoby, do którch uczniowie zwrócili się po pomoc w trudnej sytuacji (w %). 
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W odniesieniu do badania z 2011 roku, notujemy znaczny wzrost zaufania uczniów w 

stosunku do innych osób. W stosunku do rodziców wzrost nastąpił o 35 punkty procentowe. Może 

to świadczyć o poczuciu bezpieczeństwa jakie rodzice zapewniają dzieciom, dobrej komunikacji 

pomiędzy nimi oraz zaangażowaniem rodziców w sprawy dzieci. W odniesieniu do osób, które 

reprezentują instytucję szkoły, wzrost zaufania może być związany z indywidualnym podejściem 

nauczycieli i pedagogów do ucznia, licznych oddziaływaniach wychowawczych oraz 

psychoedukacji dzieci i młodzieży. Inicjatywy podejmowane przez służby mundurowe, programy 

profilaktyczne i działania edukacyjne prowadzone w szkołach na przestrzeni dwóch lat w istotny 

sposób zmieniły wizerunek policji w oczach młodych ludzi, co zaowocowało wzrostem zaufania 

do nich. Znaczny wzrost liczby osób, która zwróciła się o pomoc do innej osoby świadczy o 

zwiększonym poczuciu bezpieczeństwa w relacjach interpersonalnych.  

Drugim aspektem jaki zbadaliśmy  w obszarze zaufania, jest deklaracja uczniów do kogo 

by się zwrócili o pomoc, gdyby znaleźli się w trudnej sytuacji. W ten sposób dowiedzieliśmy się 

kogo uczniowie postrzegają jako osobę godną zaufania, choć osobiście nie mają doświadczeń w 

korzystaniu z jej pomocy.  

 

 
Wykres 10. Deklarowana a faktyczna chęć skorzystania z pomocy zdaniem uczniów szkół 

podstawowych. 

 

Na poziomie szkoły podstawowej wszystkie wymienione grupy uzyskały wyższy wynik w 

przypadku deklraracji, że uczeń skorzystałby z pomocy danej osoby, gdyby znalazł się w trudnej 
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sytuacji. Jedyną grupą, która uzyskała mniej wskazań w obszarze deklaracji niż doświadczeń byli 

nauczyciele i wychowawcy. Różnica pomiędzy doświadczeniami uczniów a ich deklaracją co do 

skorzystania z pomocy nauczyciela jest stosunkowo niewielka. Można przypuszczać, że 

pozytywne doświadczenia w relacji z nauczycielem mogły wypływać z inicjatywy nauczyciela i 

choć część uczniów nie deklaruje, że zwróciła by się po pomoc, to chętnie z niej korzysta. 

 

Wśród gimnazjalistów tendencja jest podobna. Wszystkie za wyjątkiem jednej z grup 

zostały cześciej wskazane w obszarze deklaracji niż doświadczenia. Poradnia psychologiczna jest 

przez uczniów częściej wskazywana jako źródło pomocy, którą już otrzymali. Mniej uczniów 

deklaruje chęć skorzystania z pomocy specjalistów w razie potrzeby. Porównanie sfery deklaracji i 

doświadczenia może wskazywać z jednej strony na poziom zadowolenia z uzyskanej pomocy, a z 

drugiej strony może świadczyć o pozytywnych opiniach rówiesników na temat uzyskanego przez 

nich wsparcia. 

 

 

Wykres 11. Deklarowana a faktyczna chęć skorzystania z pomocy zdaniem gimnazjalistów. 

 

Przy badaniu poziomu poczucia bezpieczeństwa, uczniowie mieli szansę podzielić się 

własnymi przekonaniami na temat grupy rówieśniczej a także atmosfery panującej w szkole. W 

tym celu poprosiliśmy respondentów o to by zaznaczyli na ile zgadzają się z przedstawionymi 

twierdzeniami. 
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Jedna czwarta ankietowanych w obydwu grupach wiekowych wskazuje także, że w ich 

klasie jest grupka uczniów, którzy często, mocno dokuczają innym uczniom. Jest to odczucie co 

czwartego ucznia gimnazjum (25%). W szkołach podstawowych zdaniem badanych zjawisko to 

jest nieco częstsze (28%). Uczniowie w dużej mierze posiadają też przekonanie, że nawet gdyby 

ich zachowanie było niezgodne  z zasadami, to będą mieli poparcie w kolegach i koleżankach z 

klasy. O uczniowskiej solidarności przekonana jest połowa ankietowanych (49,6%). 

 

Przekonania uczniów na temat relacji pomiędzy poszczególnymi osobami w szkole 

Twierdzenie 
zdecydowanie 

tak 
raczej tak 

nie mam 

zdania 
raczej nie 

zdecydowanie 

nie 

 SP GIM SP GIM SP GIM SP GIM SP GIM 

W mojej szkole panuje miła i 

swobodna atmosfera 
33,8 22,5 42,5 52,2 15,4 19,6 6,1 4,0 2,2 1,8 

W mojej szkole nauczyciele 

tak naprawdę nie wiedzą co 

dzieje się wśród uczniów 

6,1 22,8 10,1 23,5 36,4 37,0 27,2 14,1 21,9 2,9 

W każdej klasie jest osoba z 

którą nikt nie chce się 

kolegować 

14,5 21,0 23,2 27,2 18,4 25,4 31,6 17,4 12,3 9,1 

W mojej klasie w razie 

problemów uczniowie mogą 

liczyć na pomoc nauczyciela, 

wychowawcy 

60,5 34,8 23,2 39,5 9,2 14,1 4,8 6,9 2,2 4,7 

W mojej klasie jest grupka 

uczniów, którzy bardzo 

często, mocno dokuczają 

innym uczniom 

14,9 9,4 13,1 15,6 16,6 18,1 31,6 32,6 23,7 24,3 

Jestem pewien, że nawet 

jakbym zrobiła coś złego 

(niedozwolonego, 

zabronionego regulaminem 

szkoły) to koledzy/ koleżanki 

z klasy/ szkoły poprą mnie 

19,3 12,1 28,1 37,3 29,8 31,5 11,4 9,1 11,4 8,0 

W mojej klasie jest osoba 

(osoby), która jest na uboczu 

i często ktoś jej (im) 

dokucza, wyśmiewa się itp. 

14,5 18,1 23,2 24,2 17,9 19,9 26,3 23,2 17,5 14,5 

W mojej klasie jest grupka 

uczniów, którzy często, 

mocno dokuczają 

nauczycielowi 

4,4 12,3 5,7 15,9 13,6 24,3 27,2 22,1 49,1 25,4 

Tabela 5. Przekonania uczniów na temat relacji pomiędzy poszczególnymi osobami w szkole (w%). 

 

Ankietowani uczniowie mieli trudność w wyrażaniu swoich opinii na temat relacji 

interpersonalnych w szkole. Świadczyć o tym może stosunkowo wysoki odsetek respondentów, 

którzy nie mają zdania na temat tego czy nauczyciele orientują się co dzieje się wśród uczniów. 
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Problemem dla badanych było także odniesienie się do poczucia solidarności w klasie w sytuacji, 

gdy osoba pytana przekracza określone zasady. 

 

Subiektywne odczucia uczniów na temat relacji rówieśniczych 

Twierdzenie 
szkoła 

podstawowa 
gimnazjum ogółem 

Czuje się akceptowany przez większość uczniów w mojej klasie 70,6 80,4 76,0 

Czuję wsparcie ze strony przyjaciół ze szkoły 65,8 64,8 65,3 

Czuje się nieakceptowany przez większość uczniów w mojej klasie 10,1 5,8 7,7 

Czuje się na uboczu swojej klasy 3,1 4,7 4,0 

Czuję zagrożenie ze strony niektórych uczniów 8,3 6,5 7,3 

Czyje się często samotnie w klasie 11,4 5,1 7,9 

Tabela 6. Subiektywne odczucia uczniów na temat relacji rówieśniczych (w %). 

 

By zbadać poczucie bezpieczeństwa oraz relacje z rówieśnikami, uczniowie mieli 

możliwość wyrażenia swojej opinii poprzez zaznaczenie twierdzenia, które najbardziej do nich 

pasuje. W tym przypadku gimnazjaliści o wiele częściej deklarowali przyjemne odczucia w 

relacjach z kolegami i koleżankami z klasy. Rzadziej zaznaczali też odpowiedzi, które świadczą o 

poczuciu wyobcowania albo zagrożenia ze strony innych uczniów. Uczniowie szkół 

podstawowych częściej  (w stosunku do swoich starszych kolegów stwierdzali, że czują się 

nieakceptowani (10,1%) albo wręcz samotni w klasie (11,4%). 

 

Uczniowie a przemoc 

Z deklaracji uczniów wynika, że niespełna dwie trzecie z nich (66%) była świadkiem 

przemocy w bieżącym roku szkolnym. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi w 2011 

roku
4
 liczba ta się nieznacznie zmniejszyła w odniesieniu do całej grupy badanych. Największa 

zmianę odnotowujemy na poziomie szkoły podstawowej, gdzie według badań na przestrzeni 

dwóch lat odsetek uczniów będących świadkami przemocy zmniejszył się o 12,8 %. Na poziomie 

gimnazjum natomiast odnotowujemy nieznaczny wzrost z poziomu 66% na poziom 68,1 % w 

roku 2013. W odniesieniu do badań przeprowadzonych w 2011 roku, nastąpiła zmiana w obrębie 

bycia świadkiem przemocy na danym poziomie nauczania. Obecnie uczniowie gimnazjum są 

świadkami przemocy częściej niż uczniowie szkół podstawowych. 

                                                           
4 Latos A.,  „Mobbing i bullying a poczucie bezpieczeństwa w szkole” Raport z badań ankietowych w tarnowskich 

szkołach podstawowych i gimnazjalnych, Tarnów 2011; 
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Skala agresji i przemocy wśród uczniów, jak pokazują badania porównawcze, co prawda 

nie wzrastała na przestrzeni lat, ale zmieniały się formy agresji z jakimi uczniowie się zetknęli w 

ostatnim roku szkolnym na terenie szkoły albo w drodze do szkoły lub ze szkoły, a także na 

wycieczce szkolnej. Deklaracje uczniów wskazują, że najczęstszą formą przemocy wśród dzieci i 

młodzieży szkolnej jest przemoc werbalna.  Niemal połowa badanych wskazuje, że była ofiarą 

wyzywania, przezywania i obrażania (48,1%). Co trzeci uczeń (31,5%) w tym roku szkolnym 

doświadczył rozpowszechniania krzywdzących kłamstw i plotek na swój temat. Jedna czwarta 

(21,4%) badanych wskazała, że mówiono w sposób obraźliwy o jej rodzinie. Podobna grupa 

badanych (20,2%) wskazała, że prowokowano ich „robieniem min” i krzykiem. 

 
Świadkowie przemocy 

Czy w tym roku szkolnym byłeś świadkiem sytuacji w 

szkole, w której dokuczano uczniowi (np. popychanie, 

wyzywanie, straszenie, wyśmiewanie, „rozpuszczanie” 

plotek, izolowanie kogoś od grupy itp.)?  

Ogółem 
Szkoła 

podstawowa 
Gimnazjum 

Rok 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

TAK  66%  62,5% 68,5%  55,7% 66%  68,1% 

NIE  32%  35,9% 31%  42,9% 33,5%  30,1% 

BRAK OPOWIEDZI  1%  1,6% 0,5%  1,4% 0,5%  1,8% 

Tabela 1. Świadkowie przemocy. 
 

Jak wynika z badań przemoc o charakterze fizycznym stosunkowo rzadko przyjmuje 

formy drastyczne – niewielu uczniów mówi o pobiciu przez kolegę czy koleżankę ze szkoły 

(13,7%) . Częstą formą tego rodzaju przemocy jest popychanie czy opluwanie, do czego przyznaje 

się niespełna 18% badanych. Podobna liczba osób (16,9%) deklaruje, że była potrącana, 

popychana czy przewracana. 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Grożono ci słownie

Grupa osób zmówiła się, żeby się do Ciebie nie…

Mówiono w sposób obraźliwy o Twojej rodzinie

Prowokowano Cię krzykiem, „robieniem min”

Rozpowszechniano krzywdzące kłamstwa i plotki o…

Umieszczano obraźliwe teksty na twój temat w …

Wyzywano, przezywano, obrażano cię

Zmuszano Cię do kupowania papierosów, alkoholu…

Zmuszano cię do ośmieszających lub poniżających…

kilkanascie i więcej razy kilka razy raz lub dwa razy

Agresja słowna wśród uczniów

 

Wykres 3. Agresja słowna wśród uczniów. 

 

Stosowanie wymuszeń relatywnie rzadko dotyczy przymusowych zakupów alkoholu bądź 

papierosów. Podobnie jest ze zjawiskiem tzw. „fali szkolnej”. Uczniowie stosunkowo rzadko 

zmuszani są do wykonywania ośmieszających lub poniżających czynności. 

0% 5% 10% 15%

Bił Cię ktoś z koleżanek, kolegów ze 
szkoły

Biła Cię cała grupa uczniów

Byłeś popychany lub opluwany

Nauczyciel szarpał, popychał Cię

Potrącano, popychano, przewracano 
cię

kilkanaście i więcej razy kilka razy raz lub dwa razy

Agresja fizyczna wśród uczniów

 

Wykres 4. Agresja fizyczna wśród uczniów. 

Przemoc o charakterze materialnym jest zjawiskiem częstym –zabierania i chowania 

rzeczy doświadczył co trzeci uczeń (33,3%).  Kradzież własności prywatnej wskazało niespełna 

14% badanych. Nieco mniejsza grupa miała do czynienia z niszczeniem wartościowych 

przedmiotów należących do nich (10,9%). 
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ktoś przeszukiwał Twoje rzeczy, telefon
komórkowy bez Twojej zgody

Ukradziono Ci jakiś przedmiot, który należał do
Ciebie

Zabierano i chowano twoje rzeczy

Zniszczono Ci wartościowy przedmiot należący
do Ciebie np. komórka, kurtka, plecak itd.

kilkanaście i więcej razy kilka razy raz lub dwa razy

Przemoc o charakterze materialnym wśród uczniów

 

Wykres 5. Przemoc o charakterze materialnym wśród uczniów. 

Jedynie 4,4 % respondentów uznało, że w ciągu ostatniego roku szkolnego nie była 

ofiarami przemocy. Pozostali wskazali przynajmniej jeden rodzaj zachowania noszący znamiona 

przemocy, którego padali ofiarą raz lub dwa razy. 

 

Formy i częstotliwość doświadczonej przemocy w ostatnim roku szkolnym 

Rodzaj zachowania 
raz lub 

dwa razy 
kilka razy 

kilkanaście 

i więcej 

razy 

nigdy 

 SP GIM SP GIM SP GIM SP GIM 

Wyzywano, przezywano, obrażano cię 27,6 28,3 11,4 16,3 7,4 5,1 53,5 50,4 

Rozpowszechniano krzywdzące kłamstwa i 

plotki o tobie 

16,2 22,5 10,5 13 6,1 4,3 67,1 60,1 

Zmuszano cię do ośmieszających lub 

poniżających czynności 

7,4 2,5 2,6 1,1 2,2 1,8 87,7 94,6 

Byłeś popychany lub opluwany 14,5 9,4 4,4 2,5 3,9 1,4 77,1 86,6 

Zabierano i chowano twoje rzeczy 18,4 21,7 7 8,3 6,1 4,7 68,4 65,2 

Grożono ci słownie 9,6 12,3 3,9 6,2 2,2 3,3 84,2 78,3 

Potrącano, popychano, przewracano cię 14 10,9 5,7 3,6 3,5 2,5 76,8 83 

Umieszczano obraźliwe teksty na twój temat w 

internecie na np. „nk”, „facebook”, gg, blogach 

itp. 

1,7 11,2 1,3 2,2 1,8 1,8 95,1 84,8 

Zniszczono Ci wartościowy przedmiot należący 

do Ciebie np. komórka, kurtka, plecak itd. 

10 5,8 2,1 1,4 2,1 0,7 85,5 92 

Prowokowano Cię krzykiem, „robieniem min” 10,5 16,3 6,5 6,5 3,9 4 78,9 73,2 

Ukradziono Ci jakiś przedmiot, który należał do 

Ciebie 

10 7,6 5,2 2,5 1,8 1,1 82,9 88,8 

Zmuszano Cię do kupowania papierosów, 

alkoholu lub innych rzeczy za Twoje pieniądze 

0,8 2,2 0,8 0 0,8 1,4 97,3 96,4 

Grupa osób zmówiła się, żeby się do Ciebie nie 

odzywać, ignorować Cię 

14 9,8 3,5 3,3 3,9 2,9 78,5 84,1 

Nauczyciel obraził Cię, przezwał, wyzwał 4,4 15,2 1,3 3,3 1,3 5,8 92,9 75,7 
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Nauczyciel szarpał, popychał Cię 1,8 4,7 0 1,8 1,3 3,3 96,9 90,2 

Ktoś przeszukiwał Twoje rzeczy, telefon 

komórkowy bez Twojej zgody 

11,8 16,3 3,9 5,1 3 2,9 81,1 75,7 

Bił Cię ktoś z koleżanek, kolegów ze szkoły 8,7 5,8 3,9 2,5 4,8 2,2 82,4 89,5 

Biła Cię cała grupa uczniów 2,6 2,5 1,3 1 0,4 1,1 96 95,7 

Mówiono w sposób obraźliwy o Twojej rodzinie 17,5 16,7 2,1 5,4 4,4 2,2 78,5 75,7 

Inne 21,3 1 1,3 0 2,6 2,2 94,7 44,2 

Tabela 2. Formy i częstotliwość doświadczonej przemocy w ostatnim roku szkolnym (w %). 

 

Pomiędzy grupami wiekowymi widoczne są różnice w formach przemocy, jakiej zaznali 

respondenci. Uczniowie szkół podstawowych wśród wymienionych w ogólnej próbie aktów 

przemocy, o wiele częściej niż gimnazjaliści doznali popychania, potrącania i przewracania 

(22,8%). Uczniowie w wieki 10- 12 lat rzadziej natomiast mają odczucie, że nauczyciele obrażają, 

przezywają lub wyzywają ich (7%). Formy przemocy jakiej doznali uczniowie szkół 

podstawowych są podobne jak w całej grupie badanych. Procentowy rozkład poszczególnych 

form jest jednak nieco mniejszy. Najczęściej w szkole podstawowej dzieci stosują wyzywanie, 

przezywanie i obrażanie (46,4%), kolejno pod względem częstotliwości plasuje się 

rozpowszechnianie krzywdzących kłamstw i plotek (32,8%),  zabieranie i chowanie rzeczy 

(31,5%). Młodsi uczniowie częściej stosują także fizyczne formy przemocy w postaci popychania, 

potrącania i przewracania innych (23,3%). Podobnie jak w całej grupie badanych, uczniowie w 

wieku 10- 12 lat mówią w sposobów obraźliwy o rodzinie kolegi czy koleżanki (24%). 

Wśród gimnazjalistów sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Jest to grupa, wśród której 

najczęściej stosowana jest przemoc werbalna. Młodzież doświadczając różnorodnych form 

przemocy, najczęściej spotyka się z wyzywaniem, przezywaniem i obrażaniem (49,7%); 

rozpowszechnianiem krzywdzących kłamstw i plotek (39,8%), zabieraniem i chowaniem rzeczy 

34,7%), prowokowaniem poprzez krzyk i robienie „min” (26,8%) , a także z mówieniem 

obraźliwych rzeczy na temat rodziny (24,3%)  i przeszukiwaniem rzeczy i telefonu komórkowego 

(24,3%). Poza agresją rówieśniczą, gimnazjaliści wskazali także zachowania o charakterze 

przemocy słownej stosowane przez nauczycieli (24,3%).  
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Formy agresji stosowanej w szkole- porównanie wyników z roku 2011 i 2013 

 

Rodzaj zachowania raz lub dwa kilka razy 
kilkanaście i 

więcej razy 
nigdy 

 
2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

Wyzywano, przezywano, obrażano cię 25 28 17 14 6 6 52 52 

Rozpowszechniano krzywdzące kłamstwa 

i plotki o tobie 
22 20 10 12 5 5 63 63 

Zmuszano cię do ośmieszających lub 

poniżających czynności 
3 5 2 2 1 2 93 92 

Byłeś popychany lub opluwany 10 12 3 3 2 3 84 82 

Zabierano i chowano twoje rzeczy 21 20 9 8 4 5 66 67 

Grożono ci słownie 13 11 6 5 4 3 77 81 

Potrącano, popychano, przewracano cię 12 12 6 5 3 3 78 80 

Umieszczano obraźliwe teksty na twój 

temat w internecie na np. „nk”, 

„facebook”, gg, blogach itp. 
5 7 2 2 1 2 91 90 

Zniszczono Ci wartościowy przedmiot 

należący do Ciebie np. komórka, kurtka, 

plecak itd. 
7 8 1 2 1 1 92 89 

Prowokowano Cię krzykiem, „robieniem 

min” 
18 14 9 7 5 4 68 76 

Ukradziono Ci jakiś przedmiot, który 

należał do Ciebie 
9 9 2 4 1 1 88 86 

Zmuszano Cię do kupowania papierosów, 

alkoholu lub innych rzeczy za Twoje 

pieniądze 
2 2 0 0 0 1 98 97 

Grupa osób zmówiła się, żeby się do 

Ciebie nie odzywać, ignorować Cię 
17 12 4 3 3 3 75 82 

Nauczyciel obraził Cię, przezwał, wyzwał 11 10 3 2 2 3 84 84 

Nauczyciel szarpał, popychał Cię 6 3 2 1 1 2 91 93 

Ktoś przeszukiwał Twoje rzeczy, telefon 

komórkowy bez Twojej zgody 
14 14 2 5 2 3 81 78 

Bił Cię ktoś z koleżanek, kolegów ze 

szkoły 
11 7 2 3 2 3 84 86 

Biła Cię cała grupa uczniów 2 3 0 0 1 1 96 96 

Mówiono w sposób obraźliwy o Twojej 

rodzinie 
21 18 4 4 4 3 71 76 

Inne 2 1 2 1 2 2 - - 

Tabela 3. Formy agresji stosowanej w szkole- porównanie wyników z roku 2011 i 2013 (w %). 
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W porównaniu z badaniami z roku 2011 ogólną tendencją jest zmniejszanie występowania 

poszczególnych form przemocy. Jedynie w przypadku marginalnych zachowań, takich jak: 

zmuszanie do ośmieszających lub poniżających czynności, umieszczanie obraźliwych tekstów w 

Internecie, niszczenia wartościowych przedmiotów, o których wspomina grupa rzędu kilku 

procent ankietowanych,  odnotowujemy tendencję wzrostową o 1- 2 punkty procentowe. 

Tendencja ta dotyczy pojedynczych doświadczeń poszczególnych respondentów. 

 

 

 

Poziom poczucia bezpieczeństwa w budynku szkoły 

 
W związku z narastającym ogólnym poczuciem zagrożenia wśród społeczeństwa, istotną 

informacja jaką udało się zdobyć dzięki przeprowadzonym badaniu, jest poziom poczucia 

bezpieczeństwa uczniów w szkole. W tym celu zapytaliśmy uczniów czy czują się bezpiecznie w 

szkole.  

Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie w szkole 

(82,3%). Na poziomie szkoły podstawowej wykazano, że co dziesiąty uczeń (9,7%) nie czuje się 

w niej bezpieczny. W gimnazjum odsetek uczniów, którzy deklarują poczucie bezpieczeństwa w 

szkole jest nieco mniejszy (87,6%). 

 

 
 

Wykres 12. Deklarowane poczucie bezpieczeństwa w szkole. 

 

Aby poznać poziom sympatii uczniów do szkoły zapytaliśmy ich czy lubią do niej chodzić. 

Ponad połowa ankietowanych (55, 9%) odpowiedziała twierdząco. Częściej do szkoły lubią 
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chodzić uczniowie szkół podstawowych (69,3%) niż gimnazjów (44,8%). Przyczyną tego może 

być poziom rozwoju psychospołecznego i w przypadku gimnazjalistów, tworzenie własnej 

hierarchii wartości przy odrzuceniu norm i zasad jakie narzucane są w szkole.  

 

 

Wykres 13. Deklarowana sympatia uczniów do chodzenia do szkoły. 

 

Należy zwrócić uwagę, że uczniowie odpowiadając na pytanie o poczucie bezpieczeństwa 

w szkole o wiele częściej odpowiadali twierdząco (82,3%) niż na pytanie o to czy szkołę lubią 

(55,9%). Należy stwierdzić, że powodem nielubienia szkoły jest inny czynnik aniżeli poczucie 

zagrożenia, lęk czy obawa przed nią. 

Osoby, które deklarują sympatię co do instytucji szkoły miały możliwość wypowiedzenia 

się co w niej lubią. Uczniowie szkół podstawowych najczęściej wskazywali czynnik towarzyski. 

Co trzeci z nich (34,2%) lubi szkołę, bo może się w niej spotkać ze znajomymi. Nieco mniejsza 

grupa (31,6%) wskazała posiadanie dużej ilości koleżanek i kolegów w szkole jako czynnik 

najbardziej lubiany w szkole. Jedna czwarta (24,6%)  badanych dzieci uznała, że lubi szkołę, bo 

nauczyciele są w niej mili. Niespełna 20% badanych podobnie sądzi o swoich kolegach. Co piąty 

(18,9%) uczeń szkoły podstawowej lubi szkołę, gdyż uważa, że lekcje w niej prowadzone są 

ciekawe. 
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Wykres 14. Czynniki wzmacniające sympatię uczniów szkół podstawowych do szkoły. 

 

W grupie gimnazjalnej zdecydowanie najważniejszym czynnikiem, który powoduje, że 

uczniowie lubią przychodzić do szkoły jest możliwość spotkania się ze znajomymi (34,4%). 
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Wykres 15. Czynniki wzmacniające sympatię gimnazjalistów do szkoły. 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dziewczęta (67,1%) o wiele częściej niż chłopcy 

(30,8%) lubią szkołę. Dziewczynki, które lubią chodzić do szkoły najbardziej cenią sobie 

posiadanie w niej wielu koleżanek i kolegów (13,9%) oraz  możliwość spotkania znajomych 
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(18,7%).  Chłopcy z tej grupy podobnie, choć przywiązują również większą uwagę do 

wyposażenia w szkole i do pozytywnych stosunków w relacjach międzyludzkich. 

 

Czynniki wzmacniające sympatię uczniów do szkoły 

- rozkład ze względu na płeć 

czynnik dziewczęta chłopcy ogółem 

mam dużo koleżanek i kolegów 13,9 10,3 24,2 

mogę spotkać się ze znajomymi 18,7 15,7 34,3 

panuje miła atmosfera 7,8 4,8 12,5 

szkoła jest dobrze wyposażona 1,4 2,8 4,2 

nauczyciele są mili 7,5 7,7 15,3 

uczniowie są mili 0,8 1,2 2,0 

lekcje są ciekawe 6,5 5,4 11,9 

inne 2,2 1,0 3,2 

Tabela 7. Czynniki wzmacniające sympatię uczniów do szkoły- rozkład ze względu na płeć (w%). 

 
W badaniu poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole koniecznym elementem było 

sprawdzenie, gdzie ankietowani czują się bezpiecznie, a w których miejscach na terenie szkoły 

mają poczucie zagrożenia.  

 

Poczucie bezpieczeństwa uczniów w odniesieniu do poszczególnych miejsc w szkole 

miejsce zdecydowanie 

tak 

raczej 

tak 

nie 

mam 

zdania 

raczej 

nie 

zdecydowanie 

nie 

na lekcji w klasie 70,2 26,2 1,6 0,8 1,2 

na przerwie 39,7 44,8 9,9 4,4 1,2 

w szatni 44,4 38,3 9,7 5,0 2,6 

w toalecie 43,0 36,7 9,5 6,3 4,4 

na schodach 43,0 36,9 10,1 6,9 2,8 

w świetlicy 41,7 18,1 37,9 1,2 1,2 

na stołówce 41,5 23,6 32,3 1,2 1,4 

na boisku szkolnym 43,3 36,7 14,1 4,2 1,8 

na terenie wokół 

szkoły 
35,7 39,9 14,7 6,7 2,8 

w szatni w-f 58,0 30,4 6,3 3,8 1,4 

na lekcji wf- 62,5 26,8 6,3 2,8 1,6 

w drodze DO 

szkoły 
49,6 36,3 8,7 2,8 2,6 

w drodze ZE szkoły 46,2 36,1 10,1 5,0 2,6 

Tabela 8. Poczucie bezpieczeństwa uczniów w odniesieniu do poszczególnych miejsc w szkole (w 

%). 
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W odniesieniu do wszystkich badanych na szczególną uwagę zasługuje subiektywne 

poczucie bezpieczeństwa w klasie podczas lekcji. Ponad 96% badanych potwierdza ten fakt. 

Podobnie odczucia uczniowie mają w trakcie lekcji wychowania fizycznego. Poczucie 

bezpieczeństwa na sali gimnastycznej podczas obowiązkowych zajęć deklaruje niespełna 90% 

badanych. Podobna grupa badanych (88,4%) twierdzi, że w szatni przed lekcją wychowania 

fizycznego czuje się bezpiecznie. Najmniej uczniów, choć jest to nadal  trzy czwarte badanych 

(75,6%), deklaruje, że czuje się bezpiecznie na terenie wokół szkoły. 

Miejscem , które dla uczniów jest najmniej bezpieczne w szkole jest toaleta. Co dziesiąty 

uczeń (10,7%) nie czuje się tam bezpiecznie. 

Na poszczególnych poziomach edukacji mamy do czynienia z pewnymi różnicami. 

Uczniowie szkoły podstawowej najbezpieczniej czują się w czasie lekcji w klasie (96,9%) bądź na 

sali gimnastycznej (88,6%). Zdecydowana większość ma poczcie bezpieczeństwa na przerwie 

(80,2%) i w szatni (82%). Spowodowane to może być obecnością dobrze znanego nauczyciela w 

danym miejscu. Jako najmniej bezpieczne miejsce dzieci oceniły tereny wokół szkoły, 14% 

uczniów uznało, że nie czuje się tam bezpiecznie. Nieco mniejsza grupa badanych jako miejsce 

niebezpieczne wskazała toaletę (11%) i schody (10,5%). 
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Deklarowane przez uczniów szkół podstawowych poczucie bezpieczeństwa na 
terenie szkoły 

 
Wykres 16. Deklarowane przez uczniów szkół podstawowych poczucie bezpieczeństwa na terenie 

szkoły. 

 
Wśród gimnazjalistów dominuje przekonanie, że w czasie lekcji czują się bezpiecznie 

(95,9%). Jest to jednak nieznacznie mniejsza grupa w porównaniu do uczniów szkół 

podstawowych. Uczniowie gimnazjum jako miejsca niebezpieczne w szkole wskazują toaletę 
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(10,5%) i schody (9,4%). Co dziesiąty nastolatek nie czuje się tam bezpiecznie. Ponad połowa z 

ankietowanych oznaczyła, że nie ma zdania na temat poczucia bezpieczeństwa na świetlicy 

(51,1%)  i stołówce (44,2%), gdyż przeważnie w ich szkołach nie ma takich miejsc. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

na lekcji w klasie

na przerwie

w szatni

w toalecie

na schodach

w swietlicy

na stołówce

na boisku szkolnym

na terenie wokół szkoły

w szatni w-f

na lekcji w-f

w drodze DO szkoły

w drodze ze szkoły

95,9%

88,0%

83,2%

80,1%

80,8%

46,4%

53,6%

84,1%

80,1%

88,0%

89,7%

90,5%

89,9%

nie tak

Deklarowane poczucie bezpieczeństwa przez gimnazjalistów w poszczególnych 
miejscach na terenie szkoły

Wykres 17. Deklarowane poczucie bezpieczeństwa przez gimnazjalistów w poszczególnych 

miejscach na terenie szkoły. 
 

 
Poczucie bezpieczeństwa uczniów na wycieczkach szkolnych 

 
Poczucie bezpieczeństwa ucznia w środowisku szkolnym odnosić się może do zajęć 

prowadzonych w murach szkoły, ale także do przedsięwzięć realizowanych poza jej budynkiem. 

Jednymi z najbardziej rozpowszechnionych działań dydaktycznych i wychowawczych są 

wycieczki szkolne. Dla uzyskania pełnego obrazu poczucia bezpieczeństwa ucznia w relacjach z 

osobami ze środowiska szkolnego, odnieśliśmy się w badaniu do wyjazdów organizowanych 

przez szkołę. 

Na wstępie zapytaliśmy uczniów czy lubią jeździć na wycieczki szkolne. Znakomita 

większość odpowiedziała, że tak. Na poziomie szkoły podstawowej pozytywnie do wyjazdów 

odniosła się 92,5% badanych, a na poziomie gimnazjum 90,9%. Jak wskazują wyniki badań, 

połowa uczniów, którzy lubią jeździć na wycieczki szkolne, ma lęki i obawy przed trudnymi 

sytuacjami, które mogą ich tam spotkać. 

 



 
25 Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole 

 

Wykres 18. Deklarowane poczucie bezpieczeństwa uczniów na wycieczkach szkolnych. 

 

Co piąty uczeń (20,2%) wyjeżdżając na wycieczki szkolne obawia się zgubienia. Nieco 

mniejsza grupa ankietowanych wskazała głupie żarty i wyśmiewanie przez kolegów i koleżanki 

jako czynnik zniechęcający do wspólnych szkolnych wyjazdów. Obawy przed dokuczaniem i 

zaczepianiem przez rówieśników ma jeden na dziesięciu pytanych (11,3%). Co dziesiąty uczeń 

deklaruje również lęk przed obcymi osobami. 
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Wykres 19.  Czynniki budzące lęk i obawy uczniów na wycieczkach szkolnych według uczniów. 
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Pośród czynników, które budzą lęk w uczniach, gdy mowa o wycieczkach szkolnych, 

częstotliwość poszczególnych zachowań czy obawy przed pewnymi zachowaniami są podobne w 

grupie uczniów szkół podstawowych jak i gimnazjów. 

Uczniowie szkoły podstawowej deklarują największy lęk przed zagubieniem się (26,3%), 

przed obcymi ludźmi (16,2%), głupimi żartami i wyśmiewaniem przez rówieśników (16,2%) oraz 

zaczepkami ze strony kolegów i koleżanek (13,6%). 

 

Czynniki wzbudzające lęk uczniów na wycieczkach szkolnych 

czynnik 
szkoła 

podstawowa 
gimnazjum 

rozłąki z rodziną 7,9 3,3 

dokuczania, zaczepiania przez kolegów 13,6 9,4 

głupich żartów i wyśmiania przez kolegów i koleżanki 16,2 18,1 

zabierania, niszczenia albo przeszukiwania rzeczy bez mojej 

zgody 
10 12,3 

bicia, popychania ze strony innych 4,8 2,1 

zmuszania do picia alkoholu, brania narkotyków 2,2 0,7 

przezywania, poniżania ze strony nauczyciela 0,8 3,6 

braku zainteresowania nauczyciela ważnymi dla mnie sprawami 3,5 5,4 

nowych miejsc 5,3 1,8 

zgubienia się 26,3 15,2 

obcych ludzi 16,2 6,5 

inne 0 2,2 

Tabela 9. Czynniki wzbudzające lęk uczniów na wycieczkach szkolnych (w %). 

 

W starszej grupie największe obawy związane są z głupimi żartami i wyśmiewaniem przez 

rówieśników, zgubieniem się (15,2%), ale także zabieraniem i niszczeniem albo przeszukiwaniem 

rzeczy (12,3%). 

Ankietowani rzadko deklarowali obawy przed przemocą fizyczną. Częściej robili to młodsi 

uczniowie, którzy odczuwają lęk przed pobiciem albo popychaniem ze strony innych (4,8%). 

Bardzo rzadko badani uczniowie wspominali o tym, ze obawiają się zmuszania do picia alkoholu 

albo brania narkotyków. 
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Wykres 20. Deklarowany poziom lęku przed trudnymi sytuacjami na wycieczkach szkolnych. 

 
W odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych widoczny jest większy lęk wśród 

dzieci ze szkoły podstawowej (55,8%%) w porównaniu z uczniami gimnazjum (42,8%) w 

stosunku do sytuacji, jakie mogą ich spotkać na wycieczce szkolnej. Zauważalną tendencją jest 

wyższy poziom odwagi u chłopców w porównaniu do dziewczynek w obydwu badanych grupach 

wiekowych.  
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4. Podsumowanie 

 
 Skala agresji i przemocy wśród uczniów nie wzrosła na przestrzeni ostatnich dwóch lat, 

jednak zmieniały się formy agresji z jakimi uczniowie się zetknęli w ostatnim roku 

szkolnym. 

 Najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy pomiędzy dziećmi i młodzieżą szkolną 

jest przemoc werbalna.  Niemal połowa badanych wskazuje, że była ofiarą wyzywania, 

przezywania i obrażania. Co trzeci uczeń w tym roku szkolnym doświadczył 

rozpowszechniania krzywdzących kłamstw i plotek na swój temat.  

 Jak wynika z badań przemoc o charakterze fizycznym stosunkowo rzadko przyjmuje 

formy drastyczne – niewielu uczniów mówi o pobiciu przez kolegę czy koleżankę ze 

szkoły. 

 Jedynie 4,4 % respondentów uznało, że w ciągu ostatniego roku szkolnego nie byli ofiarą 

przemocy. 

 Ponad połowa uczniów z obydwu poziomów szkół na pytanie czy czujesz się bezpiecznie 

wśród kolegów i koleżanek z klasy odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Większe poczucie 

bezpieczeństwa w relacjach z rówieśnikami z klasy deklarują uczniowie gimnazjum niż 

szkoły podstawowej. 

 Co piąty pytany uczeń obawia się osób obcych spoza szkoły.   

 Niespełna połowa  pytanych deklaruje brak lęku w stosunku do osób, które mogą spotkać 

w szkole. 

 W grupie gimnazjalistów najczęściej wskazywanym źródłem lęku był nauczyciel lub grupa 

kilku nauczycieli. 

 Trzy czwarte uczniów twierdzi, że atmosfera w ich szkole jest miła i swobodna. 

 Najwięszym poziomem zaufania zarówno wśród uczniów szkoły podstawowej jak i 

gimnazjum cieszą się rodzice. W grupie młodszej ponad połowa ankietowanych 

odpowiedziała, że w trudnej sytuacji zwrócili się do mamy lub taty. W grupie starszej tę 

samą odpowiedź zaznaczyło ponad czterech na dziecięsiu uczniów. 

 W odniesieniu do badania z 2011 roku, notujemy znaczny wzrost zaufania uczniów w 

stosunku do innych osób. 

 Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie w szkole. Na 

poziomie szkoły podstawowej wykazano, że co dziesiąty uczeń ma poczucie zagrożenia 

przekraczając mury szkoły. 

 Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że lubi chodzić do szkoły. Częściej do szkoły 

lubią chodzić uczniowie szkół podstawowych niż gimnazjów. 
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 Co trzeci uczeń lubi szkołę, bo może się w niej spotkać ze znajomymi. 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że dziewczęta  o wiele częściej niż chłopcy lubią 

szkołę. 

 Subiektywne poczucie bezpieczeństwa w klasie podczas lekcji deklarują prawie wszyscy 

uczniowie. Podobnie odczucia uczniowie mają w trakcie lekcji wychowania fizycznego. 

 Co dziesiąty uczeń twierdzi, że nie czuje się bezpiecznie na terenie wokół szkoły. 

 Większość uczniów deklaruję, że lubi jeździć na wycieczki szkolne. Połowa z nich ma 

jednak  lęki i obawy przed trudnymi sytuacjami, które mogą ich tam spotkać. 

 Co piąty uczeń wyjeżdżając na wycieczki szkolne obawia się zgubienia. Nieco mniejsza 

grupa ankietowanych wskazała głupie żarty i wyśmiewanie przez kolegów i koleżanki jako 

czynnik zniechęcający do wspólnych szkolnych wyjazdów. 

 


