
Ankieta
badająca poziom integracji w klasie oraz poczucie bezpieczeństwa w szkole

Treść tej ankiety jest anonimowa. Jednak pytania tej ankiety są skierowane bezpośrednio do 

ciebie.  Bardzo interesuje  mnie  to  jak  czujesz  się  w naszej  klasie,  proszę  więc  o  szczerą 

wypowiedź. W ankiecie znajdują się zdania niedokończone. Pod każdym z nich są możliwe 

odpowiedzi,  które  są  zgodne  z  tym  co  czujesz.  Jeśli  żadna  z  odpowiedzi  nie  do  końca 

odpowiada twoim przekonaniom, zaznacz  taką odpowiedź,  która  jest  najbardziej  zbliżona. 

Zapisz również przy takiej wypowiedzi znak zapytania.

1. Gdy mam czas wolny ... 

a. lubię siedzieć w domu i grać na komputerze

b. oglądam telewizję

c. bardzo lubię bawić się z moimi koleżankami/kolegami

d. lubię spędzać czas na zabawie z rodzicami

2. W mojej klasie ... 

a. mam wiele koleżanek/kolegów

b. nie mam żadnych kolegów/koleżanek

c. mam jedną bardzo dobrą koleżankę/bardzo dobrego kolegę

3. Gdy ja mam kłopoty ...

a. wszyscy z klasy starają się mi pomóc

b. część klasy mi pomaga

c. nikt mi nie pomaga

4. Gdy ktoś z mojej klasy ma kłopoty ...

a. staram się w miarę możliwości pomóc

b. nie wtrącam się, to nie moja sprawa

c. boję się pomóc, boję się wyśmiania



5. Gdy dostanę jedynkę ...

a. martwię się i chcę ją  jak najszybciej poprawić

b. wcale się tym nie przejmuję

c. to nic inni też mają złe oceny

6. Myślę o sobie ...

a. jestem fajną osobą

b. jestem mądrzejszy/mądrzejsza od moich koleżanek/kolegów z klasy

c. wszyscy są mądrzejsi ode mnie 

7. Z koleżankami/kolegami ...

a. kłócę się bardzo często

b. nie kłócę się wcale

c. kłócę się, ale tylko czasami

8. Uczniowie z mojej klasy ...

a. w większości lubią mnie

b. nikt mnie nie lubi

c. lubi mnie tylko kilka osób w klasie

9. Czy dobrze czujesz się w swojej klasie?

a. tak

b. nie

c. czasami

10. Gdy na lekcji pracujemy w grupach ...

a. proponuję śmiało swoje pomysły

b. nie zabieram głosu, boję się wyśmiania

c. wolę pracować sam/sama

11. Gdy nauczyciel chwali mnie na forum klasy ...

a. wstydzę się, bo nazywają mnie kujonem, lalusiem

b. jestem dumny/a, inni będą mi gratulować



c. inni uczniowie nie zwracają na to uwagi.

12. W nowym otoczeniu potrafię nawiązać kontakt ...

a. bardzo łatwo i szybko

b. łatwo nawiązuję kontakt

c. mam problemy z nawiązaniem kontaktów

d. jestem nieprzyjazny/a, sprawiam, że ludzie odnoszą się do mnie z niechęcią

13. W gronie nowych uczniów mojej klasy czuję się ...

a. bardzo pewnie

b. niezbyt pewnie

c. mam kompleks niższości

14. Słowa krytyki od moich koleżanek/kolegów przyjmuję ...

a. życzliwie, doceniam dobre rady

b. słucham rad, ale rzadko z nich korzystam

c. odbieram krytykę jako atak



Plebiscyt życzliwości i niechęci

Wpisz nazwisko osoby (jedno nazwisko), którą uważasz, że jest w naszej klasie.......................

1. Najlepszym uczniem ..............................................................................................................

2. Optymistą ...............................................................................................................................

3. Pupilem nauczycieli ...............................................................................................................

4. Grzeczny, uczynny .................................................................................................................

5. Najinteligentniejszy ...............................................................................................................

6. Najdrożej i najlepiej ubrany ...................................................................................................

7. Przywódcą ..............................................................................................................................

8. Mało, słabo zgrany/związany z klasą .....................................................................................

9. Zawsze pomocny ....................................................................................................................

10. Koleżeński ..............................................................................................................................

11. Skarżypyta ..............................................................................................................................

12. Wymądrzający się ..................................................................................................................

13. Agresywny .............................................................................................................................

14. Samolubny .............................................................................................................................

15. Niemiły ...................................................................................................................................
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