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Raport  

na podstawie przeprowadzonego badania  

„Relacje rówieśnicze w klasie i szkole, czyli relacje, które 

pomagają lub przeszkadzają w nauce” 
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1 WPROWADZENIE 

 

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie spędzają większość dnia. Czasami bywa ona przyjazna, 

innym razem wymagająca, sprawiedliwa lub stresująca. Jednak bez względu na to, w jakiej 

szkole się przebywa, jest się początkowo otoczonym grupą obcych osób, z którymi należy 

nauczyć się współpracować. Jak wiemy z doświadczenia – bywa różnie. Nie zawsze kontakty z 

rówieśnikami są łatwe. 

Niniejsza ankieta została opracowana mając na uwadze fakt, że stosunek ucznia do 

rówieśników jest jednym z najważniejszych elementów pełnienia roli społecznej, realizującej się 

w szkole. 

Narzędzie ankietowe pozwoliło nam zbadać, jak wyglądają stosunki miedzy uczniami w szkole 

oraz w jaki sposób można je jeszcze poprawić. 

Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety skierowanej do uczniów klas IV-VIII Szkoły 

Podstawowej oraz uczniów klas III Gimnazjum. 

 

2 GRUPA BADAWCZA 

 

W ankiecie wzięło udział: 137 uczniów 

Ilość pytań w ankiecie dla uczniów: 30 pytań. 
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3 ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW 

 

 

 

 

1. W ankiecie wzięło udział 137 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  

2. 59% respondentów badania to dziewczynki. 
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PYTANIE 1.  

Czy jesteś, Twoim zdaniem lubiany/lubiana w klasie? 

 

1. Zdecydowana większość badanych uczniów stwierdziła, że czuje się lubiana przez swoich 

kolegów, koleżanki z klasy.  

2. Nie należy jednak pomijać pozostałych wskazań, które przedstawiają przeciwne twierdzenie - aż 

19% badanych przyznało, że nie wie i trudno jest to określić, kolejne 20% jest zdania, że ich 

relacje z rówieśnikami nie są zadowalające. 

3. W szczególności ta ostatnia grupa odpowiedzi powinna wzbudzić zainteresowanie nauczycieli. 

Należy zastanowić się, dlaczego uczniowie czują się nieakceptowani, jaka jest tego przyczyna. 

Warto również wskazać osoby, których może dotykać problem, oraz spróbować im pomóc 

załagodzić i nawiązać pozytywne koleżeńskie relacje. W tym celu należy systematycznie 

organizować integracje np. ćwiczenia w parach, wspólne wyjścia, razem realizowane projekty. 

Warto również zainteresować się przeprowadzeniem wieczoru integrującego oraz treningu 

interpersonalnego wśród klas dotkniętych takimi społecznymi problemami. 

PYTANIE 2. 

Czy jesteś lubiany/ lubiana w Twojej grupie rówieśniczej? 

 

1. Większość badanych uczniów uważa, że jest lubiana przez swoich rówieśników ze szkoły – 81%  

ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „tak”. 
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2. Pomimo dość pozytywnych odpowiedzi proponujemy stworzenie projektu całorocznego pt.: 

„Powiedz, co we mnie lubisz”. Jego celem jest poprawa znajomości uczniów oraz polepszenia 

atmosfery w klasie. Co tydzień/ 2 tygodnie/ miesiąc uczniowie zmieniają ławki przy, których 

siedzą, dzięki temu na zakończenie roku szkolnego każdy uczeń spędzi wyznaczony czas,  

z wszystkimi swoimi kolegami i koleżankami z klasy. Po zakończeniu każdej takiej zmiany 

uczniowie przygotowują laurkę/ rysunek/ wierszyk/ list do swojej koleżanki/ kolegi z ławki,  

w którym dziękują za wspólnie spędzony czas i wymieniają, co lubią w danej osobie. 

PYTANIE 3. 

Czy jest ktoś w klasie komu ufasz i możesz go nazwać przyjacielem? 

 
1. 85% ankietowanej grupy stwierdziło, że ma w klasie osoby, którym może zaufać i nazwać swoim  

przyjacielem. 

2. Pozostali są przeciwnego zdania bądź przyznali, że nie wiedzą. Posiadanie przyjaciela, w 

szczególności w tym wieku, jest szczególnie istotne. Z tego powodu zachęcamy do realizacji 

projektu opisanego powyżej. 

PYTANIE 4.  

Czy spotykasz się z przykrościami kierowanymi wobec Ciebie z Twojej grupy rówieśniczej? 

 

1. Jedna piąta badanych uczniów uważa, że spotyka się z przykrościami wyrządzanymi przez swoich 

rówieśników w ich kierunku .  

2. Zdecydowana większość nie spotkała się z takim zachowaniem ze strony kolegów. 
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PYTANIE 5. 

Czy w Twojej klasie pomagacie sobie w nauce? 

 

1. 88% badanej populacji jest przekonana, że w klasie uczniowie pomagają sobie w nauce. Takie 

odpowiedzi należy uznać za pozytywne.  

2. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do takiej aktywności. Po pierwsze tworzenie grup 

edukacyjnych przyśpiesza oraz zwiększa procedury edukacyjne, po drugie wpływa na integrację 

oraz socjalizacje otoczenia klasowego. 

PYTANIE 6. 

Czy uważasz, że jako grupa jesteście w stanie zorganizować się w jakiejś sytuacji? 

 

1. Większość ankietowanych w pozytywny sposób wyraża się o swojej grupie rówieśniczej. 

Uważają, że są oni w stanie zorganizować się. Nie należy pomijać jednak pozostałych odpowiedzi 

świadczących o niewystarczającej znajomości swoich kolegów, koleżanek bądź wyrażania obawy, 

że grupa, w której przebywają nie jest za bardzo zgrana. 

2. Na początku roku szkolnego warto przeprowadzić zajęcia integracyjne dla uczniów. Zajęcia 

organizowane również w sytuacjach pojawienia się sytuacji konfliktowej, nowych warunków 

środowiskowych bądź w momencie nastąpienia dużego przemieszczania uczniów pomiędzy 

klasami / szkołami. 
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PYTANIE 7. 

Czy poza szkołą spotykasz się ze znajomymi? 

 
1. 94% badanych przyznała, że spotyka się ze znajomymi poza szkołą. 

2. Poprawne socjalizowanie się uczniów, w szczególności w tak młodym wieku jest bardzo istotne. 

Nie można jednak zapominać o tym, że badani uczniowie uczęszczają do Szkoły Podstawowej. 

Należy się upewnić, że ich prawni opiekunowie mają świadomość tego co, gdzie i z kim robią ich 

pociechy, kiedy nie przebywają w domu, czy pod opieką nauczycieli. 

3. Warto również zastanowić się nad pozostałymi wskazaniami – 6% ankietowanych zaznaczyło 

odpowiedź „nie”, która świadczy o tym, ze nie spędzają oni czasu ze znajomymi poza murami 

szkoły. Określenie co jest przyczyną braku integracji z kolegami i koleżankami może okazać się 

pomocne w zmianie schematu ich zachowania.  

Socjalizacja oznacza przede wszystkim proces uspołeczniania człowieka, czyli przygotowania go 

do życia w społeczeństwie. Proces socjalizacji można zdefiniować jako ogół działań ze strony 

społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzających do uczynienia 

z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów 

wartości i osiągnięcia takiego rozwoju osobowości, aby się mogła stać pełnowartościowym 

członkiem społeczeństwa. Dzięki poprawnej socjalizacji uczniowie wyposażają siebie w zdolności 

i umiejętności do działania w obrębie określonych grup społecznych. Takie atrybuty kształtują się 

na podstawie integracji społecznych, z tego właśnie powodu należy zadbać, aby do nich 

dochodziło, w szczególności w znanym i bezpiecznym dla uczniów środowisku. 

PYTANIE 8. 

Czy chodzenie do szkoły wywołuje u Ciebie stres? 
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1. W pytaniu numer 8 starano się określić czy uczniom towarzyszy uczucie stresu związane  

z chodzeniem do szkoły.  

2. 7% ankietowanych przyznało, że odczuwa taki dyskomfort. Natomiast 48% przyznało, że stres 

pojawia się w niektórych sytuacjach. 

3. Wychowawcy klas powinni poruszyć to zagadnienie podczas godziny wychowawczej. Należy 

dowiedzieć się co jest czynnikiem stresogennym.  

4. Zadaniem nauczycieli jest zaznajamianie uczniów ze sposobami radzenia sobie z sytuacjami 

trudnymi, stresowymi, wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań oraz wzmacnianie 

poczucia własnej wartości. 

PYTANIE 9. 

Czy jest ktoś w twojej grupie rówieśniczej kogo nie lubisz lub Cię irytuje z pewnych powodów? 

 

1. W pytaniu numer 9 poprosiliśmy uczniów o określenie czy w ich grupie rówieśniczej znajdują się 

osoby, których nie lubią bądź ich irytują. 

2. 47% badanej populacji stwierdziło, że jest taka osoba, z kolei 53% uważa, że nie ma takich osób. 

3. Wychowawcy powinni zaplanować zajęcia na temat tolerancji oraz różnorodności, 

indywidualności innych ludzi. Warto również skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych w tym 

temacie specjalistów oraz przeprowadzić warsztaty koleżeńskie dla uczniów. Podczas zajęć 

uczniowie będą  mogli lepiej się poznać, odkryć łączące ich podobieństwa oraz przekonać się, że 

występujące różnice są korzystne dla nich i nie należy się ich obawiać. Młodzi ludzie rozwijają 
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swoje zaufanie oraz szacunek do samych siebie oraz kolegów i koleżanek z klasy. Uczniowie 

powinni być świadomi, że odmienność kolegi czy koleżanki nie powinna wzbudzać ich irytacji, a 

wręcz przeciwnie, ciekawość oraz chęć odkrywania czegoś innego o nich samych. 

PYTANIE 10. 

Czy byłeś kiedykolwiek ośmieszany lub poniżany na tle innych uczniów? 

 

1. 8% ankietowanych uczniów odpowiedziało, że wiele razy są ośmieszani lub poniżani na tle 

innych uczniów.  

2. Zadowalający jest fakt, że 43% nigdy nie znalazło się w takiej sytuacji, natomiast 49%  

zaznaczyło, że miało to miejsce w przeszłości. 

PYTANIE 11. 

Czy potrafisz skutecznie odmówić czegoś, jeśli jesteś do czegoś zmuszany? 

 

1. 94% ankietowanych uczniów uważa, że jest w stanie skutecznie odmówić drugiej osobie, jeśli 

jest zmuszany do konkretnego zachowania. Należy jednak zauważyć, że zaledwie 57% badanych 

jest przekonana o swojej asertywności. Pozostali respondenci posiadają wątpliwości, bądź 

wprost przyznali, że nie wiedzą jak się odpowiednio zachować w takiej sytuacji. 

2. Zadaniem wychowawców jest zrealizowanie treningu asertywnego zachowania się – uczniowie 

zapoznają się ze sposobami komunikowania się z innymi ludźmi. Rozumieją dlaczego asertywny 
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styl prowadzenia dialogu jest lepszy niż inne. Uczniowie dowiadują się czym jest konformizm, 

komunikacja pasywna, komunikacja agresywna oraz uczą się zachowywać w sposób asertywny. 

PYTANIE 12. 

Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole, grupie rówieśniczej? 

 

1. 96% badanej populacji czuje się bezpiecznie w swojej klasowej grupie rówieśniczej.  

2. Nie należy jednak lekceważyć pozostałych wskazań, które świadczą o pojawianiu się 

niepoprawnych relacji pomiędzy młodymi ludźmi. Wychowawcy klas powinni dodatkowo 

przeanalizować ten wskaźnik i podjąć odpowiednie kroki w momencie potwierdzenia 

występowania zachowań nieakceptowanych.  

PYTANIE 13. 

Czy myślisz, że chciałbyś skorzystać z wizyty u psychologa szkolnego, by móc porozmawiać o problemach 

i tematach, których nie chcesz przedstawiać w ankiecie? 

 

1. Zdecydowana większość badanych respondentów twierdzi, że nie mają oni potrzeby 

rozmawiania o swoich problemach z psychologiem. Deklarowanie „braku potrzeby” nie musi być 

tożsame z prawdziwym stanem. Szkoła powinna uświadomić uczniom kim jest psycholog oraz 
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jaka jest jego funkcja. Należy również zapewnić ich o pełnej anonimowości rozmów odbywanych 

pomiędzy psychologiem i uczniem. 

2. Wśród badanych wyróżniła się również spora grupa uczniów, którzy nie mieli by nic przeciwko 

spotkaniu ze specjalistą, 9%  twierdzi, że chciałoby mieć taką możliwość.  

PYTANIE 14. 

Czy czujesz się odizolowany od swojej grupy rówieśniczej lub w klasie? 

 

1. Większość uczniów jest bardzo wrażliwa na otaczającą atmosferę społeczną. Od niej zależą 

wyniki w nauce, jak również generalny stosunek do szkoły, do innych ludzi oraz podatność na 

wpływy wychowawcze szkoły, która ma ogromne znaczenie w kształtowaniu osobowości 

człowieka.  

2. Poczucie izolowania, odtrącenia od grupy rówieśniczej odgrywa bardzo ważną rolę i wywiera 

znaczne piętno na jego zachowaniu.  

PYTANIE 15. 

Jak oceniasz swoje relacje z kolegami i koleżankami w szkole? 

 

 

1. Zdecydowana większość uczniów oceniła swoje relacje z rówieśnikami szkolnymi na poziomie 

zadowalającym, poprzez wskazanie odpowiedzi „dobrze”.  
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2. Na uwagę zasługują pozostałe nieliczne wskazania, które świadczą o istnieniu problemów 

relacyjnych (2%).  

PYTANIE 16. 

Czy dostrzegasz agresywne i niewłaściwe zachowania w szkole? 

 

1. Nauczyciele powinni prześledzić relacje uczniów, należy przeanalizować każdy odbiegający od 

normy incydent oraz zastanowić się, którzy uczniowie mogą być ofiarami zachowań 

agresywnych. O istnieniu takich zachowań świadczą odpowiedzi udzielone przez uczniów na 

pytanie numer 16. 40% respondentów uważa, że w szkole nie dochodzi do niewłaściwych 

zachowań, pozostali wskazali, że występują. 

2. Rada Pedagogiczna przy współpracy z Radą Rodziców tworzy propozycję działań wychowawczo-

profilaktycznych mających na celu wypracowanie odpowiednich działań prewencyjnych, 

wspierających poprawne relacje uczniowskie oraz rozwijających świadomość istnienia różnych 

form agresji i przemocy, konsekwencji płynących z zachowywania się w taki sposób, możliwości 

obrony oraz reagowania w odpowiedni sposób w przypadku bycia świadkiem przemocy bądź 

ofiarą takiego nieakceptowanego zachowania. 

PYTANIE 17. 

Jeśli spotykasz się z rówieśnikami, to jaki mają charakter te spotkania? 
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1. Spotkania z rówieśnikami są bardzo istotnym elementem procesu socjalizacji. W prowadzonym 

badaniu starano się ustalić jakie jest podłoże uczniowskich aktywności.  

2. Okazało się, że najczęściej spotykają się oni, aby wspólnie wybrać się do miasta czy też kina lub 

teatru. 

3. Również bardzo ważnym elementem jest tutaj „wspólne granie w gry komputerowe, planszowe” 

– 38% uczniów udzieliło takiego wskazania.  

4. Niepokojącym jest fakt zaznaczania przez uczniów klas 3 i 8 (3% ankietowanych) odpowiedzi, że 

na ich spotkaniach piją alkohol. 

PYTANIE 18. 

Czy zależy Ci na przynależności do grupy rówieśniczej? 

 

1. Zaledwie 59% badanych uczniów deklaruje, że zależy im na przynależności do grupy 

rówieśniczej. Pozostali stwierdzili, że nie jest to dla nich ważne bądź przyznali, że nie mają zdania 

w tym temacie. Takie odpowiedzi należy traktować jedynie poglądowo. Nawet jeśli osoba 

deklaruje chęć totalnej niezależności i braku socjalizacji z grupą rówieśniczą, to w rzeczywistości 

takie jednostki zdarzają się bardzo rzadko.  

2. Szkoła powinna prowadzić działania mające na celu lepszą integrację uczniów. W tym celu warto 

prowadzić grupy projektowe. Należy również pamiętać, że poszczególne osoby w grupach 

powinny się często zmieniać. Umożliwi to uczniom lepsze poznanie kolegów i koleżanek z całej 

klasy/ szkoły. 

PYTANIE 19. 

Czy chętnie uczęszczasz do szkoły? 
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Czy zależy Ci na przynależności do grupy rówieśniczej?
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1. Zaledwie 23% badanych uczniów stwierdziło, że chętnie uczęszcza do szkoły. Kolejne 49% skłania 

się ku tej odpowiedzi. Pozostali wyrazili swoje przeciwne zdania. 

2. Wychowawcy klas powinni określić co może być bodźcem wywołującym w uczniach niechęć 

uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Z poprzednich pytań można wywnioskować, że niektórzy 

uczniowie nie mają przynależności grupowej w szkole, spotykają się ze zjawiskiem agresji i/lub 

przemocy, czy innymi zachowaniami nieakceptowanymi, które budzą w nich stres. Pomimo tych 

początkowych wskazań, warto poruszyć ten temat podczas godziny wychowawczej oraz na 

spotkaniu z rodzicami/ opiekunami uczniów. Możliwe, że posiadają oni więcej informacji na 

temat złego samopoczucia swoich pociech i będą mogli pomóc w eliminowaniu tego wskaźnika. 

PYTANIE 20. 

Czy wychowawca lub nauczyciele chętnie pomagają, gdy zgłaszasz się z jakimś problemem? 

 

1. Zdecydowana większość badanych uważa, że nauczyciele są bardzo pomocni w sytuacji, gdy 

uczniowie zgłaszają się do nich ze swoimi problemami. 

2. 2% wyraża swoje powątpiewanie w tym temacie, natomiast 8% kompletnie się nie zgadza  

z powyższym twierdzeniem. 

3. Należy ustalić co jest powodem pojawiania się takich rozbieżności. Przeanalizowanie 

uczniowskich relacji z nauczycielami może okazać się tutaj kluczowe. Warto przyjrzeć się ich 

jakości oraz częstotliwości. Możliwe, że niektórzy nie darzą siebie życzliwością czy tak dużym 
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szacunkiem jaki jest od nich oczekiwany, w takiej sytuacji warto podjąć się prowadzenia działań 

mogących poprawić obecną sytuację. 

PYTANIE 21. 

Czy jest ktoś w klasie, u kogo zauważyłeś, że jest odizolowany od reszty klasy, smutny? 

 

1. W pytaniu  21 poprosiliśmy uczniów o określenie, czy w ich klasie się osoby smutne, 

odizolowane od reszty klasy. Zaledwie 35% badanych twierdzi, że nie ma w ich klasie takiego 

problemu. Kolejne 26% respondentów wskazało odpowiedź „nie wiem”. 

2. Pozostali uważają, że jest taka osoba jest w klasie. Takie wskazania się bardzo niepokojące. Po 

raz kolejny sugeruje się przeanalizowanie sytuacji z pograniczna agresywnych i przemocowych 

pomiędzy uczniami. Warto pamiętać, że zjawisko przemocy może objawiać się na wiele 

sposobów, chociażby zachowaniem pasywno-agresywne.  Wśród typowych zachowań 

prezentowanych przez takie osoby należy wymienić: 

a. wycofywanie zainteresowania – udawanie, że osobę nie interesuje dany temat, przy 

czym od innych ludzi próbuje się wiele w tym konkretnym temacie  czegoś dowiedzieć, 

b. nieodpowiadanie na smsy, maile, nieodbieranie telefonów,  

c. unikanie relacji – spóźnianie się na umówione spotkania,  

d. nieodpisywania, nieoddzwanianie – bez podawania prawdziwej, konkretnej przyczyny, 

e. notoryczne kłamstwa, oszukiwanie, celowe wprowadzanie w błąd, 

f. działanie na niekorzyść wobec drugiej osoby, przy czym w bezpośredniej konfrontacji 

stosowane są sposoby na udowodnienie nieświadomego działania, 

g. obrażanie się, karanie poprzez milczenie, 

h. obmawianie danej osoby przy tej osobie lub mówienie do niej lub o niej w taki sposób, 

jakby jej przy tym nie było. 
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PYTANIE 22. 

Gdy masz możliwość pomocy innemu uczniowi w nauce lub zwykłej pomocy w jakimś problemie, 

pomógłbyś/pomogłabyś? 

 

1. 88% badanych przyznało, że stara się pomagać swoim kolegom czy koleżankom w nauce czy  

w jakimś innym problemie, który ich spotyka. 

2. Pozostali przyznają, że wybierają pasywną postawę, czyli nie podejmują działania. 

3. Szkoła powinna rozwijać odpowiedzialność społeczną w uczniach według dewizy „nie 

pozostawaj obojętny”. 

PYTANIE 23. 

Czy chętnie spędzasz czas w swojej szkole nawet po lekcjach? 

 

1. 31% badanych uczniów uważa, że niechętnie spędza swój czas w szkole, po zakończeniu lekcji. 

Kolejne 25% ankietowanych unika jednoznacznej odpowiedzi, zaznaczając „nie mam zdania”. 

2. Szkoła powinna zapoznać uczniów z proponowaną przez nią formą aktywności dodatkowych, tj.: 

zajęcia sportowe, artystyczne, naukowe, charytatywne, itp. Pod koniec roku szkolnego warto 

zapytać uczniów w jakich zajęciach byliby zainteresowani brać udział w kolejnym roku. Możliwe, 

że obecna propozycja zajęć prowadzonych przez szkołę nie do końca spełnia wszelkie 

uczniowskie oczekiwania, a dzięki ich odpowiednim sugestiom może uda się coś zmienić. 
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PYTANIE 24. 

Czy podczas lekcji w Twojej szkole można otwarcie wyrażać swoje zdanie? 

 

1. Zaledwie 26% ankietowanych uczniów jest przekonana, że może otwarcie wyrażać swoje zdanie 

podczas lekcji, następne 56% skłania się do tej odpowiedzi.  

2. Należy przeanalizować uzyskane wyniki. Warto dowiedzieć się dlaczego uczniowie czują, że nie 

jest akceptowane otwarte wyrażanie swoich myśli. Rozwijanie takiej umiejętności powinno być 

promowane przez szkołę, w szczególności gdy myśli i poglądy wyrażane są w sposób kulturalny  

i z szacunkiem wobec innych osób. 

PYTANIE 25. 

Czy odnotowałeś jakieś konflikty w swojej klasie lub grupie rówieśniczej? 

 

1. 56% populacji uważa, że w jego/jej grupie rówieśniczej dochodzi do konfliktów.  

2. Podczas godziny z wychowawcą należy  przeprowadzić zajęcia pt. „Radzenie sobie w sytuacjach 

konfliktowych”. 

3. Można również zorganizować zajęcia w formie dramy – uczniowie mają możliwość 

przepracować / odegrać sytuacje konfliktowe, z którymi mają doświadczenie. Dzięki tym 

ćwiczeniom uczniowie mogą ponownie wejść w przeżytą wcześniej sytuację.  
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PYTANIE 26.  

Gdybyś dostał zadanie w grupie, chętnie przystąpiłbyś do zadania? 

 

1.  Z odpowiedzi uczniów jasno wynika, że chętnie podejmują pracę w grupie. 

PYTANIE 27. 

Czy w Twojej klasie nauczyciele równo traktują każdego ucznia? 

 

1. Zaledwie 41% ankietowanych uczniów uważa, że są oni traktowani przez swoich nauczycieli  

w równy sposób. Pozostali respondenci nie mają zdania, bądź wyrażają przeciwną opinię.  

2. Koniecznie trzeba pogłębić temat podczas rozmowy z uczniami, w celu sprawdzenia czy ich 

obawy o nierównym traktowaniu są uzasadnione. 
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PYTANIE 28. 

Czy w Twojej klasie nauczyciele sprawiedliwie oceniają każdego ucznia? 

 

1. W pytaniu numer 28 poproszono uczniów o ocenienie sprawiedliwości nauczycieli w zakresie 

oceniania uczniów. Zdanie badanych uczniów jest mocno podzielone. 

2. Zaledwie 44% respondentów twierdzi, że nauczyciele w sprawiedliwy sposób dokonują ocenę 

uczniowskich osiągnięć. Pozostali respondenci wyrazili swoje przeciwne zdania bądź przyznali się 

do swojej niewiedzy w tym temacie. 

PYTANIE 29. 

Czy zauważyłeś/zauważyłaś jeszcze jakieś negatywne rzeczy w klasie, w szkole, które chciałbyś opisać 

poniżej? 

 

1. Spośród badanej grupy uczniów, 18 osób, czyli 13% zauważyło negatywne zachowania w szkole 

m.in.: przezywanie, agresja, śmianie się ze słabszych i biedniejszych, brak szacunku do drugiej 

osoby po wychowaniu fizycznym, włamanie się do szafek, palenie papierosów w łazienkach, 

ciekawscy nauczyciele, zwalanie na innych, wulgarność. 
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4 PODSUMOWANIE 

1. Uczniowie naszej szkoły czują się w większości lubiani w klasie, chociaż klasy dzielą się 

na grupy. Wnioskować więc można, że osoby te czują się lubiane tylko w grupie swoich 

najbliższych znajomych.  

2. Uczniowie doświadczają najczęściej przykrości ze strony kolegów i koleżanek, z których 

najczęściej wymieniane są: zaczepki słowne, ignorowanie,  odmawianie pomocy 

w różnych sytuacjach. 

3. Uczniowie mają w swoim otoczeniu osoby, którym ufają. Są to przede wszystkim 

koleżanki  

i koledzy z klasy lub z innych klas. 

4. W trudnych sytuacjach w pierwszej kolejności zwracają się o pomoc do swoich 

najbliższych przyjaciół. 

5. Jeśli są świadkami, że kogoś spotyka coś przykrego starają mu się pomóc. 

6. Uważają, że są w stanie zorganizować się w razie potrzeby. 

7. Z rozmów z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami wynika, że bardzo często 

normy  

i zasady łamią ci sami uczniowie, którzy nie ponoszą lub ponoszą zbyt małe 

konsekwencje swoich działań.  

8. Uczniowie dostrzegają nieprawidłowe relacje rówieśnicze panujące w klasie i szkole. 

5 REKOMENDACJE 

1. Na godzinach wychowawczych należy przeprowadzić zajęcia dotyczące prawidłowych 

kontaktów z innymi, akceptacji, tolerancji i wzajemnego szacunku. 

2. Nauczyciele i wychowawcy powinni w procesie dydaktyczno – wychowawczym 

uwzględniać działania integrujące całe zespoły klasowe. 

3. Nauczyciele powinni własną postawą i sposobem rozwiązywania problemów pozyskać 

zaufanie uczniów, aby w pełni pomóc im w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. 

4. Nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły powinni jednomyślnie reagować na 

łamanie przyjętych norm i zasad oraz wyciągać konsekwencje wobec uczniów, którzy te 

zasady łamią. 

5. Wychowawcy i nauczyciele powinni zachęcić uczniów mających wysokie osiągnięcia 

edukacyjne do pomocy w nauce uczniom z trudnościami, co może wpłynąć na 

postrzeganie tych uczniów w klasie i zmianę stosunku do nich. 

6. Wychowawcy klas powinni przeprowadzić badania dotyczące relacji rówieśniczych 

w swoich klasach i podjąć działania mające na celu poprawę tych relacji jeśli wyniki nie 

będą zadowalające. 

 

Opracowanie: 


