ANALIZA ANKIET DLA RODZICÓW
Ankiety przekazano do realizacji rodzicom dzieci na zebraniu 6 listopada 2018 r.
Ankietowanych było 109 rodziców.
1. Czy Pana/Pani dziecko w tym roku szkolnym było ofiarą przemocy?

Czy Pana/Pani dziecko w tym roku szkolnym było ofiarą
przemocy? (SZKOŁA)
11% 7%

a) tak
b) nie
c) nie wiem

82%

2. Jeśli tak, to jaki był rodzaj tej przemocy?

ilość udzielonych
odpowiedzi

Rodzaj przemocy jakiego doświadczyło poszkodowane dzieko
8

6

6
3

4
2
0
a) fizyczna

b) psychiczna

3. Gdzie miało miejsce zdarzenie?

ilość udzielonych odpowiedzi

Miejsce zdarzenia gdzie wystąpiła przemoc
8
7
6
5
4
3
2
1
0
a) w szkole

b) na boisku

c) w drodze do
szkoły lub w drodze
ze szkoły

1

d) okolice szkoły

e) inne (jakie?)
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4. Czy sprawca przemocy był zanany dziecku?

Czy sprawca przemocy był zanany dziecku?
200%
100%
0%
a) tak

b) nie

5. Czy powiadomiono kogoś o tym fakcie?

ilość udzielonych odpowiedzi

Czy powiadomiono kogoś o tym fakcie?
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
a) nikogo

b) policję

c) nauczyciela,
psychologa,
pedagoga

d) dyrekcję szkoły

e) inne

6. Jakie były przyczyny ewentualnego niepowiadomienia o zaistniałym zdarzeniu?

Jakie były przyczyny ewentualnego niepowiadomienia
o zaistniałym zdarzeniu?
ilość udzielonuych
odpowiedzi

1

1

0
a) potraktowanie
zdarzenia jako
jednorazowego
wybryku

b) niechęć (z braku
wiary, przekonania,
zaufania) do
instytucji

0

0

c) ewentualna
obawa przed
sprawcą

d) goźby ze strony
sprawcy

2

e) inne
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7. Czy sprawca poniósł konsekwencje za swój czyn?

ilość udzielonych
odpowiedzi

Czy sprawca poniósł konsekwencje za swój czyn?
7
6
5
4
3
2
1
0

a) nie

b) dyscyplinarne w c) dyscyplinujące
szkole
przez policję

d) postępowanie
przed sądem

e) nie wiem

8. Czy Pan/Pani uważa, że szkoła, do której uczęszcza dziecko, jest bezpieczna?

Czy Pan/Pani uważa, że szkoła do której uczęszcza dziecko, jest
bezpieczna? (SZKOŁA)
8%
a) tak
b) nie

85%

9. Kto według Pana/Pani jest odpowiedzialny za istnienie przemocy w szkole?
Propozycje rodziców
rodzice,
dzieci między sobą, rówieśnicy,
wszyscy którzy nie reagują na przemoc,
szkoła, nauczyciele, dyrekcja,
gry komputerowe, Internet, media,
Rzecznik Praw Dziecka za swobody,

Ilość odpowiedzi
12
12
2
11
4
1

3
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propozycje rodziców

Kto według Pana/Pani jest odpowiedzialny
za istnienie przemocy w szkole?
Rzecznik Praw Dziecka za swobody
gry komputerowe, Internet, media
szkoła, nauczyciele, dyrekcja
wszyscy którzy nie reagują na przemoc
dzieci między sobą, rówieśnicy,
rodzice,
0

2

4

6

8

10

12

14

ilość odpowiedzi

10. Co Pan/Pani proponuje uczynić, by w szkole dziecka i jej okolicy było bezpiecznie?
Propozycje rodziców
monitoring, więcej kamer,
dyżury na korytarzu i w toalecie,
spotkania i warsztaty profilaktyczne,
konsekwentne i surowe ukaranie sprawcy,
więcej rozmów z dziećmi,
spotkania z dorosłymi którzy byli prześladowani,
zwiększyć prawa nauczycieli,
uczniowie oddają telefony nauczycielowi na początku
lekcji,
wizyty patrolu policji,
sprawdzanie osób wchodzących do szkoły,
nie wiem,

Ilość odpowiedzi
10
6
6
3
6
1
1
1
3
3
3

propozycje rodziców

Co Pan/Pani proponuje uczynić, by w szkole dziecka
i jej okolicy było bezpiecznie?
nie wiem,
sprawdzanie osób wchodzących do szkoły,
wizyty patrolu policji,
uczniowie oddają telefony nauczycielowi na…
zwiększyć prawa nauczycieli,
spotkania z dorosłymi którrzy byli prześladowani,
więcej rozmów z dziećmi,
konsekwetne i surowe ukaranie sprawcy,
spotkania i warsztaty profilaktyczne,
dyżury na korytarzu i w toalecie,
monitoring,
0
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ilość odpowiedzi
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WNIOSKI Z ANALIZY ANKIET DLA RODZICÓW
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, 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.
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