
 

 

Czas trwania: 45 minut  

Cel zajęć: 

Kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz 

koleżanek i kolegów  

Pomoce: 

arkusz papieru, ankieta pt. "Czy moja szkoła jest bezpieczna?" (załącznik nr 1)  

PLAN ZAJĘĆ:  

 ANKIETA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW - "CZY MOJA SZKOŁA JEST 

BEZPIECZNA ?"  

 PRACA W GRUPACH - ZWIĘKSZAMY STAN BEZPIECZEŃSTWA W NASZEJ 

SZKOLE  

1. Przeprowadzenie anonimowej ankiety na w/w temat, oceniającej 

szkołę pod względem bezpieczeństwa.  

2. Komisja wyłoniona spośród uczniów oblicza wyniki ankiety i ustala, jakie 

sytuacje w szkole uczniowie uważają za najbardziej niebezpieczne.  

3. Praca w grupach - zwiększamy stan bezpieczeństwa w naszej szkole. 

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy w zależności od ilości wyłonionych 

w ankiecie problemów, np.:  

o problem niebezpiecznych "ciemnych miejsc";  

o problem hałasu;  

o problem przeciążeń i nieprawidłowości w planie zajęć;  

o problem stresu na lekcjach;  

o problem "kotowania" itd.  

Zadaniem grup jest ustalenie, co może zrobić uczeń sam, a co inne 

osoby (np. inni członkowie szkolnej społeczności), aby zwiększyć stan 

bezpieczeństwa w szkole.  

4. Każda grupa dostaje arkusz papieru, który wykorzystuje do 

przedstawienia rozwiązań, odpowiadając na główne pytania:  

o za co odpowiedzialny jest dyrektor ?  

o za co odpowiedzialni są nauczyciele i inni pracownicy szkoły ?  

o za co odpowiedzialni są uczniowie ?  

o Wybrany z grupy lider po 10 minutach prezentuje odpowiedzi.  



5. Podsumowanie. 

Uczniowie przy pomocy nauczyciela dochodzą do wniosku, że szkołę i 

jej bezpieczeństwo tworzą wszyscy członkowie szkolnej społeczności, a 

więc dyrekcja, pracownicy szkoły oraz uczniowie. W zależności od 

tego, jacy są członkowie tak ogólnie rozumianej społeczności, taka jest 

szkoła.  

 

Załącznik nr 1: przykładowe pytania ankiety na temat: "Czy moja szkoła jest 

bezpieczna ?" 

 

 

BEZPIECZNA SZKOŁA - UWARUNKOWANIA 

1. Czy w szkole wśród uczniów starszych klas jest przyjęte, że nowym 

uczniom - pierwszoklasistom - należy dokuczyć, utrudnić im życie ?  

TAK    NIE    NIE WIEM 

2. Czy na terenie szkoły zdarzyło się spotkać osoby zachęcające młodzież 

do udziału w spotkaniach sekt ?  

TAK    NIE    NIE WIEM 

3. Czy w szkole są osoby używające środków odurzających ?  

TAK   NIE    NIE WIEM 

4. Czy w szkole są osoby palące papierosy ?  

TAK    NIE    NIE WIEM 

5. Czy w szkole są osoby namawiające i zachęcające do brania 

narkotyków ?  

TAK   NIE    NIE WIEM 

6. Czy w szkole zdarzają się kradzieże ?  

TAK   NIE    NIE WIEM 

7. Czy na terenie szkoły znajdują się miejsca, w którym uczniom grozi 

pobicie ?  

TAK   NIE    NIE WIEM 

8. Czy zwykle w szkole panuje duży hałas ?  

TAK   NIE    NIE WIEM 

9. Czy dużo jest lekcji, których uczniowie bardzo się boją ?  

TAK   NIE    NIE WIEM 

10. Określ, co jest najczęstszą przyczyną Twojego stresu w szkole. 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

11. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie ?  

TAK   NIE 

Jeśli nie, powiedz dlaczego? Co chciałbyś zmienić? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 


