
Wyniki ankiety „Promocja zdrowia w szkole” przeprowadzonej wśród rodziców uczniów 
rok szkolny 2009/2010

             Ankieta została przeprowadzona w listopadzie 2009 roku , wzięło w niej udział   82 rodziców uczniów 
klas drugich. Wyniki podano w procentach, które nie zawsze sumują się do 100% ponieważ część pytań 
rodzice pozostawiali bez odpowiedzi.

1.  Czy uważa Pan(i), że nasza szkoła popularyzuje wśród uczniów zdrowy styl życia?
a)tak    94%                      b)nie  06%
2. Czy Państwa dziecko chętnie bierze udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych?
a)tak     78%                       b)nie   22%
3. Jak spędzają Państwo czas wolny?
a)aktywnie (wycieczki rowerowe, spacery itp.) 62%
b)biernie (przed telewizorem, siedząc w domu)38%
4. Czy szkoła powinna współpracować z rodzicami w zakresie promocji zdrowia?
a)tak        90%                   b)nie 10%
5. Czy wzięliby Państwo udział w spotkaniach tematycznych dotyczących promocji zdrowia?
a)tak          66 %                b)nie 34%
6. Czy według Pana(i) nasz szkoła tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu 
samopoczuciu uczniów?
a)tak         89%                b)nie   9%
7. Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego

- konflikty między uczniami i nauczycielami 

- mało zajęć sportowych

- mało koleżeństwa wśród uczniów i współpracy z nauczycielami

8. Czy Państwa dziecko zetknęło się w szkole z: 

a) papierosami                                TAK          25%        NIE   73%

b) alkoholem                                  TAK         11%        NIE   89%

c) narkotykami                               TAK          3%        NIE          97%

9. Czy Państwa dziecko jest zadowolone z wyboru szkoły jakiego dokonało?

a) tak        95%              b) nie    5%
10.„Promocja zdrowia” w szkole powinna obejmować przede wszystkim taką tematykę:
a) zdrowe odżywianie                                66%
b) profilaktyka uzależnień                          61%

c) zdrowe życie rodzinne                            46%
d) zdrowie psychiczne – kontrola stresu    62%
e) stop agresji  60%
inne…………………………………………………………………………………………..

11. Proszę wymienić trzy, Państwa zdaniem główne zalety szkoły

1czysta szkoła, otwarta, dobra atmosfera, dobrze wyposażona, kontrola uzależnień, wysoki poziom nauczania, 

2dobra współpraca z rodzicami, stołówka, dobre przygotowanie do matury, przyjazna, bezpieczna

3bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, dobra kadra, dyscyplina, dbanie o frekwencję, dostosowana dla uczniów 
niepełnosprawnych, brak agresji, propagowanie sportu

12. Proszę wymienić trzy rzeczy które, Państwa zdaniem, należy w naszej szkole zmienić



1zbyt późno kończące się zajęcia, przeznaczenie środków z Rady Rodziców na sport i rekreację

2 więcej zaufania dla uczniów i swobody, więcej zajęć dodatkowych

Wyniki ankiety „Promocja zdrowia w szkole” przeprowadzonej wśród rodziców uczniów 
rok szkolny 2009/2010

             Ankieta została przeprowadzona w listopadzie 2009 roku , wzięło w niej udział   123 rodziców uczniów 
klas pierwszych. Wyniki podano w procentach, które nie zawsze sumują się do 100% ponieważ część pytań 
rodzice pozostawiali bez odpowiedzi.

1.  Czy uważa Pan(i), że nasza szkoła popularyzuje wśród uczniów zdrowy styl życia?
a)tak    94%                   b)nie   6%
2. Czy Państwa dziecko chętnie bierze udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych?
a)tak     82%                      b)nie   18%
3. Jak spędzają Państwo czas wolny?
a)aktywnie (wycieczki rowerowe, spacery itp.)   70%
b)biernie (przed telewizorem, siedząc w domu)   30%
4. Czy szkoła powinna współpracować z rodzicami w zakresie promocji zdrowia?
a)tak        78%             b)nie   22%
5. Czy wzięliby Państwo udział w spotkaniach tematycznych dotyczących promocji zdrowia?
a)tak          75%                b)nie   25%
6. Czy według Pana(i) nasz szkoła tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu 
samopoczuciu uczniów?
a)tak         89%              b)nie    5%
7. Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego

- konflikty między uczniami i nauczycielami 

- mało zajęć sportowych

- mało koleżeństwa wśród uczniów i współpracy z nauczycielami

8. Czy Państwa dziecko zetknęło się w szkole z: 

a) papierosami                                TAK          14%       NIE     82%

b) alkoholem                                  TAK          4%     NIE        91%

c) narkotykami                               TAK          1%     NIE         93%

9. Czy Państwa dziecko jest zadowolone z wyboru szkoły jakiego dokonało?

a) tak        94%             b) nie   3%
10.„Promocja zdrowia” w szkole powinna obejmować przede wszystkim taką tematykę:
a) zdrowe odżywianie                               51%
b) profilaktyka uzależnień                        61%
c) zdrowe życie rodzinne                          27%
d) zdrowie psychiczne – kontrola stresu  50%
e) stop agresji                                            47%
inne…………………………………………………………………………………………..

11. Proszę wymienić trzy, Państwa zdaniem główne zalety szkoły

Stołówka, opieka wychowawcza, dużo zieleni w szkole, miła atmosfera, wysoki poziom nauczania, czystość 
porządek, dyscyplina, dobra relacja uczeń-nauczyciel, sprawiedliwe ocenianie zajęcia integracyjne, promująca zdrowy 
styl życia, bezpieczna



12. Proszę wymienić trzy rzeczy które, Państwa zdaniem, należy w naszej szkole zmienić

Zbyt liczne klasy, zmianowość, blok trudnych przedmiotów w jednym dniu, więcej niż jeden sprawdzian dziennie


