
Ankieta dla ucznia 

Poniższa ankieta jest anonimowa. Jej wyniki pozwolą nam poznać Twoje oczekiwania             

i potrzeby w związku z powrotem do stacjonarnej formy kształcenia. Prosimy o szczere 

odpowiedzi, które pomogą nam zaplanować dalsze pomocowe działania wobec Ciebie  

i Twoich kolegów. 

1. Zaznacz trudne uczucia, których ilość zwiększyła się w związku z Twoim 

powrotem do szkoły:  

 smutek    znudzenie 

 brak energii    strach 

 złość    lęk 

 gniew    niepokój 

 osamotnienie 

 

2. Zaznacz pozytywne uczucia, których ilość się zwiększyła w związku z Twoim 

powrotem do szkoły:  

 radość    wyciszenie 

 zaciekawienie   akceptacja 

 szczęście    wzruszenie 

 satysfakcja    zachwyt 

 wesołość    spokój  

 

3. Oceń swoje samopoczucie psychiczne w skali od 1 do 4 w związku z powrotem do 

szkoły (podkreśl jedną odpowiedź): 

 

1- bardzo złe, nie radzę sobie z sytuacją 

2- jakoś sobie radzę, chociaż czuję się nie najlepiej 

3- czuję się w miarę normalnie 

4- czuję się bardzo dobrze 

 

4. Oceń poziom stresu związany z powrotem do stacjonarnej nauki (podkreśl jedną 

odpowiedź): 

1- bardzo wysoki 

2- wysoki 

3- przeciętny 

4- niski 

5- bardzo niski 

5. Czego najbardziej obawiasz się/ boisz się w związku z sytuacją powrotu do 

szkoły? 

……………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................... 

 



 

6. Czego oczekujesz od nauczycieli po powrocie do szkoły? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Co pomaga Ci radzić sobie z sytuacją powrotu do szkoły? (zaznacz wszystkie 

zachowania, które pomagają): 

 rozmowa /kontakt z kolegami     jedzenie 

 aktywność fizyczna       spanie 

 zajęcia związane z realizacją zainteresowań   komputer  

 rozmowy i czas spędzany z rodziną    czytanie książek  

 oglądanie filmów 

 inne (napisz jakie) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Jakich pozytywnych zachowań oczekujesz od dorosłych (dyrektor, nauczyciele, 

pracownicy szkoły) po powrocie do szkoły: 

 uśmiech       wspólne gry 

 przytulenie       miła lub ciekawa rozmowa  

 wspólne żarty      komplement, dobre słowo 

 wybaczenie jakiegoś błędu, złego zachowania 

 pomoc w trudnościach w nauce (napisz z jakich przedmiotów) 

.…..………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………….. 

 inne (napisz jakie)…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..…………. 

………………………………………………………………………………….……….. 

 

9. Czy wsparcie jakie otrzymujesz od najbliższych (rodziny) jest wystarczające  

w związku z  Twoim powrotem do szkoły? 

 tak 

 częściowo 

 nie 

 

10. Czy są sytuacje/zachowania, jakich obawiasz się, ze strony swoich kolegów, po 

powrocie do szkoły? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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