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NAUCZYCIELI 
1. 1. 67 % uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 

15 w Tarnowie nie doświadczyło przemocy  
w szkole. 24% zaznacza, że stali się ofiarami 
agresji lub przemocy w szkole. 

2. 2. Uczniowie, którzy doświadczyli 
jakiejkolwiek formy przemocy wskazują 
najczęściej – 16 % przezywanie oraz 
wyśmiewanie (14 %), zaczepianie (9%), 
szturchanie (7%), kopanie (6%). Na 
cyberprzemoc – przezywanie i 
wyśmiewanie w mediach 
społecznościowych wskazuje tylko 2% i są 
to uczniowie klas starszych. 

3. 3. Najbardziej niebezpiecznymi miejscami 
w szkole są: korytarze (33%), szatnia 
(15%), toaleta (6%) oraz okolica szkoły. 
Najczęściej uczniowie wskazują na boisko 
przed szkołą.  

4. 4. Najczęściej, do zachowań agresywnych 
na terenie szkoły dochodzi w czasie przerw. 
Zauważa to 68% ankietowanych oraz po 
lekcjach 27%. 

1. Według rodziców zdecydowana 
większość uczniów nie była ofiarą 
przemocy (82%), 7% ankietowanych 
rodziców czyli dokładnie 8 osób, zgłasza, że 
jego dziecko było ofiarą przemocy. 
Niepokojące jest że aż 11% rodziców nie 
jest w stanie ocenić czy ich dziecko było 
ofiarą przemocy.  

2. Spośród rodziców których dzieci były 
ofiarą przemocy większość dotyczyła 
przemocy fizycznej. Najczęściej zdarzenie 
miało miejsce w szkole a sprawca przemocy 
był znany dziecku. O zdarzeniu rodzice 
informowali nauczycieli, dyrekcję, 
psychologa czy pedagoga w szkole. Spośród 
8 rodziców zgłaszających zdarzenie aż 6 nie 
wie czy sprawca przemocy został ukarany.  

3. 85 % rodziców uważa, że szkoła do której 
uczęszcza dziecko jest bezpieczna. 

4. Rodzice uważają, że za istnienie 
przemocy w szkole odpowiedzialne są 
przede wszystkim dzieci i ich rodzice, 

1. Nauczyciele są świadkami przemocy 
fizycznej i psychicznej w szkole. 

2. 100%  nauczycieli reaguje na przemoc 
uczniowską 

3. O dostrzeżonej przemocy nauczyciele 
informują: pedagoga, wychowawcę oraz 
rodziców. 

4. 81 % nauczycieli będących świadkami 
przemocy uczestniczy w wyjaśnianiu 
zdarzenia do końca, prawie wszyscy 
wiedzą, w jaki sposób zakończyła się 
sprawa. 

5. 100% nauczycieli prowadzi rozmowy 
wychowawcze z uczniami dot. przemocy. 

6. Nauczyciele rozmawiają z uczniami o 
przemocy podczas godzin wychowawczych, 
indywidualnie z uczniami, a także w 
obecności innych osób, prowadzą dyskusje, 
pogadanki, wykłady oraz w ramach 
warsztatów. 



5. Uczniowie jeśli doświadczają agresji w 
szkole to najczęściej ze strony uczniów, ze 
swojej klasy 8% a także z innych klas 10%. 

6. 5. Tylko 15 % uczniów twierdzi , że do 
zachowań agresywnych w szkole dochodzi 
często. Większość, bo ponad 75 % uczniów 
podkreśla, że takie zachowania zdarzają się 
rzadko (52%), bardzo rzadko (23%) lub 
nigdy (3%) i czują się bezpiecznie w szkole. 

7. 6. 24% uczniów twierdzi,  że było 
świadkami przemocy poza szkołą. 35% z 
nich zareagowało na przemoc i 
odpowiednio zareagowali, np. stanęli w 
obronie, powiadomili kolegów lub 
zawiadomili dorosłych- rodziców, 
nauczyciela. 

8. 7. Jedynie 10 osób, tj.  8% przyznaje się do 
zachowań agresywnych w szkole, aż 21 
uczniów (17%) nie pamięta a 64 % uczniów 
nie dokonuje żadnej przemocy. Jeśli 
dochodzi do zachowań przemocowych, to 
najczęściej z chęci zaimponowania innym, 
dla zabawy oraz z innych powodów, np. 
chęci oddania, wymierzenia 
sprawiedliwości. 

9. 8. 81 % uczniów czuje się w szkole 
bezpiecznie. 

 

jednak równie często wymieniają szkołę, 
nauczycieli i dyrekcje. Niepokojące, że tylko 
4 rodziców wymienia wpływ mediów i gier 
komputerowych jako odpowiedzialnych za 
istnienie przemocy.  

5. Jako propozycje działań wpływających na 
poprawę bezpieczeństwa w szkole rodzice 
najczęściej wymieniają więcej monitoringu 
i zwiększenie dyżurów w szkole. Równie 
często pojawiają się odpowiedzi dotyczące 
warsztatów profilaktycznych i większej 
ilości rozmów z dziećmi.  

 

7. Nauczyciele uważają, że w szkole jest 
bezpiecznie. 

8. Nauczyciele czują się w szkole 
bezpiecznie. 

9. W opinii ankietowanych nauczycieli za 
przemoc w szkole  odpowiadają uczniowie, 
rodzice, nauczyciele, niektórzy uważają, że 
wszyscy lub towarzyszące przemocy 
okoliczności.                                                                                              

 

 


