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WSTĘP 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 

Zespole Szkół w Maliniu w roku szkolnym 2017/2018. 

W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia 

badawcze opracowane przez Zespół ds. Ewaluacji w składzie: M. Maziarz, K. Sikora, E. Krępa, U. 

Czerw. Zespół zapoznał się z przedmiotem ewaluacji, podstawami prawnymi i kryteriami 

przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej. Opracowano plan i harmonogram ewaluacji w 

placówce, dobrano metody i próby badawcze, stworzono narzędzia badawcze. Obejmowały one 

ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców. Zróżnicowanie źródeł danych pozwoliło 

na zebranie wyników o dużej wiarygodności. Na podstawie zebranych danych sporządzono 

raport.  

 Ewaluacja realizowana była w terminie od 15 stycznia do 22 czerwca 2018 r. 

 W trakcie badań przeprowadzono:  

 ankietowanie uczniów klas: IV-VII. Badaniem objęto 76 uczniów   

 ankietowanie rodziców uczniów z w/w klas. Badaniem objęto 47 rodziców.  

 ankietowanie nauczycieli. Badaniem objęto 13 nauczycieli. 

 analizę dokumentacji prowadzonej przez szkołę - dzienniki lekcyjne w/w klas.   

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono Radzie Pedagogicznej na 

konferencji podsumowującej rok szkolny 2017/ 2018.  

 

 

OPIS EWALUACJI 

1. Przedmiot ewaluacji 

Stopień  rozpowszechniania  sprawstwa  agresji  elektronicznej.   

Rodzaje  przemocy  z  wykorzystywaniem  nowych  technik  komunikacji.  Zbadanie stopnia 

wiktymizacji z powodu cyberprzemocy 

 

2. Cele ewaluacji i sposoby wykorzystania wyników ewaluacji  

Zebranie informacji na temat działań szkoły służących: 

• pozyskaniu  informacji  na  temat  bezpieczeństwa  uczniów  w  sieci  i  typu  zagrożeń 

związanych z cyberprzemocą; 

• zapobieganiu zjawiskom cyberprzemocy wśród uczniów; 

• systematycznemu dążeniu do zmniejszania się skali wiktymizacji; 

• praktycznemu  zastosowaniu  działań  profilaktycznych  i  technicznych  zapobiegających 

rozpowszechnianiu sprawstwa agresji elektronicznej; 

• opracowanie wniosków do działań prowadzących do wyeliminowania wśród 

społeczności szkolnej zachowań sprzyjających rozpowszechnianiu się zjawiska 

cyberprzemocy 

 

3. Metody badawcze 

• Ankieta wśród rodziców 



 
 

• Ankieta wśród uczniów 

• Ankieta wśród nauczycieli 

• Analiza dokumentacji szkoły 

  

ZESTAWIENIE INFORMACJI ZEBRANYCH NA PODSTAWIE  ANKIET 

SKIEROWANYCH  DO UCZNIÓW 

76 respondentów 

1. Czy masz komputer w swoim pokoju? 

TAK NIE 

53 uczniów    -  70% 23 uczniów  - 30% 

 

 

2. Czy posiadasz: 

 TAK NIE 

Komputer, laptop, tablet z dostępem do Internetu 70 uczniów  -    92% 6 uczniów – 8% 

Telefon komórkowy bez dostępu do Internetu 4 uczniów –        5%  

Telefon komórkowy z dostępem do Internetu 71 uczniów -      93% 5 uczniów -  7%  

 

 

3. Co najczęściej robisz w Internecie?  

 

 

4. Czy Twoi rodzice interesują się tym,  do czego wykorzystujesz komputer i internet?  

TAK NIE CZASAMI 

29 uczniów   -    38% 5 uczniów      -     7% 42 uczniów    -    55% 

 

5. Ile czasu spędzasz w Internecie (komputer, komórka)?  

mniej niż 1 godzina 
dziennie 

1-2 godziny 
dziennie 

3-4 godziny 
dziennie 

więcej (ile?) Nie korzystam z 
Internetu 

12 uczniów  -  16% 29 uczniów – 38% 28 uczniów – 37% 7 uczniów – 9% 0 uczniów -   0% 

Więcej niż 4 godziny czyli 5, 6, 7, 8, 20godzin 

 

6. Jak często korzystasz z:   

 CODZIENNIE KILKA RAZY  W 
TYGODNIU     

RAZ W TYGODNIU 
LUB RZADZIEJ 

NIE KORZYSTAM 

Portali społecznościowych   33 uczniów 43% 12uczniów  16% 12 uczniów   16% 19 uczniów  25% 

Komunikatorów  41 uczniów 54% 14uczniów  18% 8 uczniów     11% 13 uczniów 17% 

Gier on - line 25 uczniów 33% 24uczniów  32% 24 uczniów   32% 3 uczniów    4% 

 

7. Czy rodzice w jakikolwiek sposób limitują Ci czas korzystania z komputera lub komórki 

TAK NIE 

55 uczniów  -  72% 21 uczniów – 28% 

korzystam z poczty e-mail 18  uczniów   -    24% 

korzystam z portali społecznościowych 38  uczniów  -     50% 

gram w gry online 48  uczniów  -     63% 

używam komunikatorów (np. Messenger ) 56  uczniów   -    74% 

prowadzę własny blog lub stronę internetową   4  uczniów  -       5% 

oglądam filmy 69  uczniów   -    91% 

słucham muzyki 68  uczniów    -   89% 

zdobywam wiedzę 43  uczniów    -    57% 

inne …………………………………………………………………. 15  uczniów    -    20% 



 
 

  

 

8. Czy Twoi rodzice interesują się tym,  jakie treści i dane umieszczasz w Internecie?  

TAK NIE CZASAMI 

27 uczniów  -  36% 11 uczniów     -     14% 32 uczniów -    42% 

 

 

9. Czy spotkałeś (-aś) się kiedykolwiek w Internecie z przemocą? 

TAK dotyczyła mnie TAK dotyczyła innych NIE NIE WIEM CO TO JEST 

11 uczniów  -  14% 19 uczniów    -  25% 49 ucz.– 64% 2 uczniów  -  3% 

 

 

10. Jakiego rodzaju cyberprzemocy i jak często byłeś autorem? 

 CZĘSTO KILKA RAZY RAZ NIGDY 

wyzwiska i ośmieszanie 3ucz. – 4% 6ucz. – 8% 5ucz. 7% 62ucz. 82% 

kompromitujące filmiki i zdjęcia 0% 1ucz. – 1% 2ucz. 3% 73ucz. 96% 

wulgarne komentarze, tzw hejt 4ucz. – 5% 5ucz. – 7% 5ucz. 7% 62ucz. 82% 

groźby, prześladowania i zastraszanie 2ucz. – 3% 0% 0% 74ucz. 97% 

podszywanie się za kogoś w Internecie 0% 4ucz. – 5% 3ucz. 4% 69ucz. 91% 

rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w Internecie 0% 0% 2ucz. 3% 74ucz. 97% 

wykluczenie z grona znajomych 2ucz. – 3% 7ucz. – 9% 7ucz. 9% 59ucz. 78% 

 inne ............................................ 0% 0% 0% 0% 

NIGDY , w żadnej formie nie stosowało cyberprzemocy  47 uczniów – 62% 

Tylko RAZ zastosowało cyberprzemoc 10 uczniów – 13%. Były to wyzwiska i ośmieszanie lub wulgarne 

komentarze lub wykluczenie z grona znajomych (najczęstsze w tej grupie). 

WIELOKROTNIE, w różnej formie stosowało cyberprzemoc 16 uczniów – 21% 

 

11. Jeśli stosowałeś cyberprzemoc, to dlaczego to robiłeś? 

 bo tak 

 ponieważ ta osoba mnie wkurzała – 2ucz. 

 ponieważ ta osoba mnie obrażała 

 ze złości 

 nie wiem dlaczego 

 bo ktoś mnie też wyzywał – 2ucz. 

 przez kłótnię 

 żeby się wyładować 

 w obronie kolegi 

 ponieważ były do tego powody 

 ze zdenerwowania 

 ktoś zaczął, a ja skończyłem 

 

 

12. Jakiego rodzaju cyberprzemocy i jak często doświadczałeś? 

 CZĘSTO KILKA RAZY RAZ NIGDY 

wyzwiska i ośmieszanie 5ucz. – 7% 14ucz. – 18% 6ucz. 8% 51ucz. – 67% 

kompromitujące filmiki i zdjęcia 1ucz. – 1% 3ucz. – 4% 2ucz. 3% 70ucz. – 92% 

wulgarne komentarze, tzw hejt 7ucz. – 9% 7ucz. – 9% 10ucz. 13% 52ucz. – 68% 

groźby, prześladowania i zastraszanie 0 3ucz. – 4% 6ucz. 8% 67ucz. – 88% 

podszywanie się za kogoś w Internecie 2ucz. – 3% 2ucz. – 3% 5ucz. 7% 67ucz. – 88% 

rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w Internecie 5ucz. – 7% 1ucz. – 1% 3ucz. 4% 67ucz. – 88% 

wykluczenie z grona znajomych 4ucz. – 5% 15ucz. – 20% 9ucz. 12% 48ucz. – 63% 

 inne ............................................ 0 2ucz. – 3% 2ucz.  3%  

Jako inne formy stosowanej wobec nich cyberprzemocy uczniowie podali: 

 włamanie na konto 

 wulgarne wiadomości 



 
 

NIGDY nie doświadczyło cyberprzemocy  34uczniów – 45% 

Tylko RAZ doświadczyło cyberprzemocy  13uczniów – 17%. Były to wyzwiska i ośmieszanie (3ucz.), wulgarne 

komentarze (3ucz.), groźby, prześladowania i zastraszanie (1ucz.), wykluczenie z grona znajomych (6ucz.). 

WIELOKROTNIE różnych form cyberprzemocy  doświadczało 27uczniów – 36%, w tym CZĘSTO 10uczniów – 

13% 

 

13. Do kogo zwróciłeś się o pomoc? 

Do rodziców 10 uczniów – 13% 

Do dziadków 2 uczniów – 3% 

Do rodzeństwa 5 uczniów – 7% 

Do nauczycieli 5 uczniów – 7% 

Do wychowawcy 3 uczniów – 4% 

Do dyrektora szkoły 3 uczniów – 4% 

Do kolegów 15 uczniów – 20% 

Do nikogo 9 uczniów – 12% 

Nie doświadczyłem cyberprzemocy 42 uczniów – 55% 

 

14.  Czy rozmawiałeś (-aś) z rodzicami o przemocy,  której doświadczyłeś (-aś) w sieci? 

TAK NIE  NIE DOŚWIADCZYŁEM CYBERPRZEMOCY 

7 uczniów – 9% 24 uczniów – 32%  45 uczniów – 59% 

 

15. Czy w ogóle rozmawiałeś (-aś) z rodzicami o cyberprzemocy?  

TAK NIE 

36 uczniów – 47% 40 uczniów – 53% 

 

16. Czy według ciebie uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę i umiejętności,  aby skutecznie bronić 
się przed zjawiskami cyberprzemocy?  

ZDECYDOWANIE TAK TAK NIE ZDECYDOWANIE NIE 

13 uczniów – 17% 47 uczniów – 62% 12 uczniów – 16% 4 uczniów – 5% 

 

17. Czy w obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły podczas zajęć komputerowych lub na godzinach 
wychowawczych poruszali następujące kwestie?  

 TAK NIE 

Cyberprzemoc  68 uczniów – 89% 8 uczniów – 11% 

Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych  65 uczniów – 86% 11 uczniów – 14% 

Bezpieczne korzystanie z Interetu  70 uczniów – 92% 6 uczniów – 8% 

Ochrona danych osobowych  62 uczniów – 82% 14 uczniów – 18% 

 

18. Czy uważasz, że gdy korzystasz z internetu, portali społecznościowych, komunikatorów, forów, to jesteś 
anonimowy? 

TAK NIE 

7 uczniów – 9% 69 uczniów – 91% 

 

 

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY ANKIET UCZNIÓW 

 Ponad 90% uczniów posiada telefon komórkowy i inne urządzenia multimedialne z 

dostępem do Internetu 

 Uczniowie korzystają z Internetu aby oglądać filmy (91%), słuchać muzyki (89%), 

komunikować się z innymi przez komunikatory (74%), grać w gry online (63%), zdobywać 

wiedzę (57%), korzystać z portali społecznościowych (50%). 



 
 

 Wszyscy uczniowie korzystają z Internetu i spędzają w nim dość dużo czasu. 75% 

uczniów spędza w Internecie od 1 do 4 godzin dziennie. Jest grupa uczniów (9%), która 

zużywa na to ok. 8 godzin dziennie  

 Codziennie lub kilka razy w tygodniu z komunikatorów korzysta 72% uczniów, z portali 

społecznościowych – 59%, a w gry online gra 65% uczniów. 

 Uczniowie twierdzą, że ich rodzice interesują się tym do czego wykorzystują Internet 

(tylko 7%rodziców tego nie robi), jakie treści i dane umieszczają w Internecie (jednak 

14% rodziców się tym nie interesuje).  

 72% uczniów ma limitowany czas korzystania z komputera, laptopa czy komórki. 

 36% uczniów spotkało się w Internecie z cyberprzemocą dotyczącą ich lub kogoś 

innego. 14% uczniów doświadczyło jej bezpośrednio. 
 NIGDY , w żadnej formie nie stosowało cyberprzemocy  47 uczniów – 62% 

Tylko RAZ zastosowało cyberprzemoc 10 uczniów – 13%. Były to wyzwiska i ośmieszanie 

lub wulgarne komentarze lub wykluczenie z grona znajomych (najczęstsze w tej grupie). 

WIELOKROTNIE, w różnej formie stosowało cyberprzemoc 16 uczniów – 21% 

Najpowszechniejsze jest wśród naszych uczniów stosowanie wykluczenia z grona 

znajomych (21%), wulgarne komentarze, tzw. hejt (18%), wyzwiska i ośmieszanie (18%). 

 Jako przyczyny stosowania przez siebie cyberprzemocy podali: 

 bo tak 

 ponieważ ta osoba mnie wkurzała – 2ucz. 

 ponieważ ta osoba mnie obrażała 

 ze złości 

 nie wiem dlaczego 

 bo ktoś mnie też wyzywał – 2ucz. 

 przez kłótnię 

 żeby się wyładować 

 w obronie kolegi 

 ponieważ były do tego powody 

 ze zdenerwowania 

 ktoś zaczął, a ja skończyłem 

 

 NIGDY nie doświadczyło cyberprzemocy  34uczniów – 45% 

Tylko RAZ doświadczyło cyberprzemocy  13uczniów – 17%. Były to wyzwiska i 

ośmieszanie (3ucz.), wulgarne komentarze (3ucz.), groźby, prześladowania i 

zastraszanie (1ucz.), wykluczenie z grona znajomych (6ucz.). 

WIELOKROTNIE różnych form cyberprzemocy  doświadczało 27uczniów – 36%, w 

tym CZĘSTO 10uczniów – 13% 

Najczęściej uczniowie spotykali się z wykluczeniem z grona znajomych (37%), z 

wyzwiskami i ośmieszaniem (25%), wulgarnymi komentarzami czyli hejtem (24%). 

 Uczniowie, którzy doświadczyli cyberprzemocy, zwracali się o  pomoc do kolegów 

(44%), dopiero na drugim miejscu do rodziców (29%), 26% uczniów nie szukało 

pomocy u nikogo. 

Niestety, bardzo mało uczniów zwróciło się o pomoc do nauczycieli (15%), 

wychowawcy (9%), dyrektora szkoły (9%). 



 
 

 Tylko 23% uczniów spośród tych, którzy byli obiektem cyberprzemocy, rozmawiało 

o tym z rodzicami. 

  Połowa wszystkich uczniów rozmawiała o cyberprzemocy jako takiej z rodzicami.  

 Uczniowie uważają, że mają wystarczjącą wiedzę i umiejętności, żeby skutecznie 

bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy (79%). 

Wiedzą (91%), że nie są anonimowi podczas korzystania z sieci, 

 Uczniowie potwierdzają, że w obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły 

podczas zajęć komputerowych lub na godzinach wychowawczych poruszali 

następujące kwestie: 

o Cyberprzemoc – 89% uczniów 

o Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych – 86% uczniów 

o Bezpieczne korzystanie z Internetu – 92% uczniów 

o Ochrona danych osobowych – 82% uczniów 

 

ZESTAWIENIE INFORMACJI ZEBRANYCH NA PODSTAWIE  ANKIET 

SKIEROWANYCH  DO RODZICÓW 

47 respondentów 

1. Czy Państwa dziecko ma  komputer w swoim pokoju? 

TAK NIE 

27 -      57% 20      -     43% 

 

2. Czy Państwa dziecko posiada: 

 TAK NIE 

Komputer, laptop, tablet z dostępem do Internetu 42 -    89% 5    -    11% 

Telefon komórkowy bez dostępu do Internetu 3   -     6% 11   -   23% 

Telefon komórkowy z dostępem do Internetu 40   -   85% 7   -     15% 

 

3. Co najczęściej Państwa dziecko robi w Internecie?  

 

 

4. Czy interesują się Państwo tym,  do czego Wasze dziecko wykorzystuje komputer i Internet?  

TAK NIE CZASAMI 

40    -      85% 1        -             2% 6     -        13% 

 

 

5. Ile czasu Państwa dziecko spędza w Internecie (komputer, komórka)?  

mniej niż 1 godzina 1-2 godziny 3-4 godziny więcej (ile?) Nie korzysta z NIE WIEM 

korzysta z poczty e-mail 15                              32% 

korzysta z portali społecznościowych 24                              51% 

gra w gry online 27                              57% 

używa komunikatorów (np. Messenger ) 27                              57% 

prowadzI własny blog lub stronę internetową 1                                  2% 

ogląda filmy 25                              53% 

słucha muzyki 36                              77% 

zdobywa wiedzę 32                              68% 

inne …………………………………………………………………. 3                                  6% 

NIE WIEM 0 



 
 

dziennie dziennie dziennie Internetu 

7    - 15% 27    -   57% 13    -    28% 0 0 0 

 

6. Jak często Państwa dziecko korzysta z:   

 CODZIENNIE KILKA RAZY  W 
TYGODNIU     

RAZ W TYGODNIU 
LUB RZADZIEJ 

NIGDY NIE WIEM 

Portali społecznościowych   13  -  28% 14  -  30% 1    -    2% 18  -   38% 1  -   2% 

Komunikatorów  19  -  40% 8   -   17% 5    -    11% 15   -  32% 0 

Gier on - line 13  -  28% 10  -  21% 14    -    30% 10   -   21% 0 

 

7. Czy w jakikolwiek sposób limitują Państwo  czas korzystania z komputera lub komórki Waszemu dziecku? 

TAK NIE CZASAMI 

35        -      74% 2      -      4% 10    -   21% 

 

8. Czy Państwo interesują się tym,  jakie treści i dane umieszcza Wasze dziecko w Internecie?  

TAK NIE CZASAMI 

44        -       94% 0 3        -      6% 

 

9. Czy Państwa dziecko spotkało się kiedykolwiek w Internecie z cyberprzemocą? 

TAK dotyczyła mojego dziecka TAK dotyczyła kogoś innego NIE NIE WIEM  

     2         -        4%       5       -       11% 35  -  74% 5  -   11% 

    

10. Jakiego rodzaju cyberprzemocy i jak często Państwa dziecko było autorem? 

 CZĘSTO KILKA RAZY RAZ NIGDY 

wyzwiska i ośmieszanie 0 0 1  -  2% 46  -  98% 

kompromitujące filmiki i zdjęcia 0 0 0 47  -  100% 

wulgarne komentarze, tzw hejt 0 1  -  2% 0 46  -  98% 

groźby, prześladowania i zastraszanie 0 0 0 47  -  100% 

podszywanie się za kogoś w Internecie 0 0 0 47  -  100% 

rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w Internecie 0 0 0 47  -  100% 

wykluczenie z grona znajomych 0 2  -  4% 2   -    4% 43  -  91% 

 inne --------------------------------------- 0 0 0  

Znaczna większość rodziców (42osoby - 89%) uważa, że ich dzieci nigdy nie stosowały cyberprzemocy wobec 

innych. 

Tylko 5 rodziców (11%) ma świadomość, że ich dzieci były autorami cyberprzemocy. Według nich było to 

wykluczenie z grona znajomych (4rodziców – 9%), wyzwiska i ośmieszanie (1osoba – 2%), wulgarne 

komentarze czyli hejt (1osoba – 2%). 

 

11. Jeśli Państwa dziecko stosowało cyberprzemoc, to dlaczego to robiło? 

Brak odpowiedzi 

 

12. Jakiego rodzaju cyberprzemocy i jak często  Państwa dziecko doświadczyło? 

 CZĘSTO KILKA RAZY RAZ NIGDY 

wyzwiska i ośmieszanie 0 2   -    4% 1  -  2% 44  -  94% 

kompromitujące filmiki i zdjęcia 0 0 1  -  2% 46  -  98% 

wulgarne komentarze, tzw hejt 1   -   2% 2    -   4% 1  -  2% 43  -  91% 

groźby, prześladowania i zastraszanie 0 0 0 47  -  100% 

podszywanie się za kogoś w Internecie 0 0 1  -  2% 46  -  98% 

rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w Internecie 0 0 1  -  2% 46  -  98% 

wykluczenie z grona znajomych 0 0 3  -  6% 44  -  94% 

 inne  włamanie się na konto 0 0 1  -  2% 0 

41 rodziców (87%) uważa, że ich dzieci NIGDY nie doświadczyły cyberprzemocy 

1 rodzic (2%) uważa, że jego dziecko doświadczyło cyberprzemocy tylko RAZ. Było to wykluczenie z grona 

znajomych. 

5 rodziców (11%) twierdzi, że ich dzieci były WIELOKROTNIE obiektami cyberprzemocy w formie wulgarnych 

komentarzy, hejtu (9%), wyzwisk i ośmieszania (6%), wykluczenia z grona znajomych (6%) 



 
 

 

13. Do kogo Państwa dziecko zwróciło się o pomoc? 

Do rodziców 8  -  17% 

Do dziadków 0 

Do rodzeństwa 2  -  4% 

Do nauczycieli 0 

Do wychowawcy 1  -  2% 

Do dyrektora szkoły 1  -  2% 

Do kolegów 2  -  4% 

Do nikogo 0 

Nie doświadczyłem cyberprzemocy 31  -  66% 

Nie wiem 2  -   4% 

 

14.  Czy rozmawiali Państwo z dzieckiem o przemocy, której doświadczyło w sieci? 

TAK NIE MOJE DZIECKO  NIE DOŚWIADCZYŁO CYBERPRZEMOCY 

9   -   19% 2   -   4% 36    -     77% 

 

15. Czy w ogóle rozmawiali Państwo z  dziećmi o cyberprzemocy?  

TAK NIE 

40       -       85% 7   -     15% 

 

16. Czy według Państwa  uczniowie naszej szkoły mają wystarczającą wiedzę i umiejętności,  aby skutecznie 
bronić się przed zjawiskami cyberprzemocy?  

ZDECYDOWANIE TAK TAK NIE ZDECYDOWANIE NIE NIE WIEM 

5        -       11% 31  -  66% 7  -    15% 1      -       2% 3   -     6% 

 

17. Czy w obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły podczas zajęć komputerowych lub na godzinach 
wychowawczych poruszali następujące kwestie?  

 TAK NIE NIE WIEM 

Cyberprzemoc  43  -  91% 2  -  4% 2  -  4% 

Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych  42  -  89%   1  -  2% 4  -  9% 

Bezpieczne korzystanie z Interetu  42  -  89% 1  -  2% 4  -  9% 

Ochrona danych osobowych  40  -  85% 1  -  2% 6  -  13% 

 

18. Czy uważają Państwo, że gdy korzystamy z Internetu, portali społecznościowych, komunikatorów, forów, 
itp., to jesteśmy anonimowi? 

TAK NIE NIE WIEM 

1  -  2% 44  -  94% 2  -  4% 

 

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY ANKIET WYPEŁNIONYCH PRZEZ 

RODZICÓW 

 Niemal 90%rodziców przyznaje, że ich dziecko posiada telefon komórkowy i inne 

urządzenia multimedialne z dostępem do Internetu. 

 Według rodziców ich dzieci korzystają  z Internetu aby słuchać muzyki (77%), zdobywać 

wiedzę (68%), komunikować się z innymi przez komunikatory (57%), grać w gry online 

(57%),  oglądać filmy (53%), korzystać z portali społecznościowych (51%). 

 Wszyscy rodzice przyznają, że ich dzieci korzystają z Internetu. 15% rodziców twierdzi, że 

ich dziecko spędza w Internecie mniej niż 1 godzinę dziennie, natomiast 85% rodziców 

przyznaje, że jest to od 1 do 4 godzin dziennie. Żaden rodzic nie przyznał, że jego dziecko 

spędza w Internecie więcej niż 4 godziny dziennie. 



 
 

 58% rodziców twierdzi, że ich dzieci korzystają codziennie lub kilka razy w tygodniu z portali 

społecznościowych, 57% - że z komunikatorów, 49% - że grają w gry on-line. Duży odsetek 

rodziców, bo aż 30% nie zaznaczyło żadnej z proponowanych odpowiedzi. Można 

wyciągnąć wniosek, że 30% rodziców nie wie, ile czasu ich dziecko spędza w Internecie. 

 

 Niemal wszyscy (98%) rodzice twierdzą, że  interesują się tym do czego ich dziecko 

wykorzystuje Internet. Tylko 1 rodzic przyznał, że go to nie interesuje. !00% rodziców 

interesuje się tym, jakie treści i dane ich dziecko umieszcza w Internecie. 

 

 95% rodziców limituje czas korzystania z komputera, laptopa czy komórki swoim dzieciom 

 

 15% rodziców uważa, że ich dziecko spotkało się w Internecie z cyberprzemocą dotyczącą 

jego lub kogoś innego. 2 rodziców (4%) twierdzi, że ich dziecko doświadczyło 

cyberprzemocy bezpośrednio. 

 

 Znaczna większość rodziców (89%) uważa, że ich dzieci nigdy nie stosowały cyberprzemocy 

wobec innych. 

Tylko 11% rodziców ma świadomość, że ich dzieci były autorami cyberprzemocy raz lub   

kila razy. Według nich było to wykluczenie z grona znajomych (4rodziców – 9%), wyzwiska i 

ośmieszanie (1osoba – 2%), wulgarne komentarze czyli hejt (1osoba – 2%). 

 

 Żaden rodzic nie podejrzewa swojego dziecka o częste stosowanie cyberprzemocy.  

Również żaden rodzic nie podejrzewa swojego dziecka o stosowanie takich form 

cyberprzemocy jak: kompromitujące filmiki lub zdjęcia, wulgarne komentarze czyli tzw. 

hejt, groźby prześladowania i zastraszanie,  podszywanie się za kogoś w Internecie, 

rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w Internecie. 

 

 87% rodziców uważa, że ich dzieci NIGDY nie doświadczyły cyberprzemocy 

1 rodzic (2%) uważa, że jego dziecko doświadczyło cyberprzemocy tylko RAZ. Było to 

wykluczenie z grona znajomych. 

5 rodziców (11%) jest zdania, że ich dzieci były WIELOKROTNIE obiektami cyberprzemocy w 

formie wulgarnych komentarzy, hejtu (9%), wyzwisk i ośmieszania (6%), wykluczenia z 

grona znajomych (6%) 

1 rodzic (2%) uważa, że jego dziecko było CZĘSTO obiektem tzw. hejtu. 

 50% rodziców których dzieci były ofiarami cyberprzemocy, twierdzi, że ich dzieci w razie 

potrzeby zwracały się o pomoc do nich, ewentualnie do rodzeństwa (13%) lub do kolegów 

(13%). 

Niestety, bardzo mało rodziców wskazało wychowawców (2%), dyrektora szkoły (2%) jako 

tych, do których uczniowie z problemami zwracają się o pomoc. Żaden rodzic nie wskazał tu 

dziadków i nauczycieli(!) 



 
 

 82% rodzców spośród tych, których dziecko było obiektem cyberprzemocy, rozmawiało o 

tym z dzieckiem. 

 85% wszystkich rodziców rozmawiało o cyberprzemocy jako takiej ze swoimi dziećmi. 

 Rodzice uważają, że uczniowie naszej szkoły mają wystarczjącą wiedzę i umiejętności, 

żeby skutecznie bronić się przed zjawiskiem cyberprzemocy (77%). 

 Rodzice potwierdzają, że w obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły podczas 

zajęć komputerowych lub na godzinach wychowawczych poruszali następujące kwestie: 

o Cyberprzemoc –91% rodziców 

o Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych – 89% rodziców 

o Bezpieczne korzystanie z Internetu – 89% rodziców 

o Ochrona danych osobowych – 85% rodziców 

 Rodzice wiedzą (94%), że nikt nie jest anonimowy podczas korzystania z sieci, 

 

ZESTAWIENIE INFORMACJI ZEBRANYCH NA PODSTAWIE  ANKIET 

SKIEROWANYCH  DO NAUCZYCIELI 

13 respondentów 

1. Czy Państwa zdaniem dzieci i młodzież są zagrożone zjawiskiem cyberprzemocy? 

TAK NIE 

13   -  100% 0 

 

2.  Proszę wskazać grupę wiekową najbardziej zagrożoną zjawiskiem cyberprzemocy? 

 

  

 

 

 

 

3. Czy w ciągu ostatniego roku uczniowie zgłaszali Państwu, że są obiektem agresji elektronicznej 
(cyberprzemocy)? 
 

TAK, KILKA RAZY TAK,   RAZ NIE ZGŁASZALI 

2    -     15% 2    -     15% 9    -      70% 

 

 

4. Jeśli zgłaszali, to jakiej formy cyberprzemocy doświadczali? 

wyzwiska i ośmieszanie 1 

kompromitujące filmiki i zdjęcia 1 

wulgarne komentarze, tzw hejt 2 

groźby, prześladowania i zastraszanie 0 

podszywanie się za kogoś w Internecie 0 

rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w Internecie 1 

wykluczenie z grona znajomych 2 

 inne ............................................ 0 

 

Uczniowie klas I – III 1  -  7% 

Uczniowie klas IV – VII 11  -  85% 

Uczniowie klas gimnazjalnych 4  -   31% 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 1   -  7% 



 
 

5. Czy zdarzyło się, że uczniowie wykorzystali internet/telefon komórkowy przeciwko Państwu? 

KILKA RAZY RAZ NIGDY NIE PAMIĘTAM 

0 0 13  -   100% 0 

 

6. Czy w tym roku szkolnym  prowadzili Państwo zajęcia lub realizowali treści związane z 

cyberprzemocą, mające na celu zapobieganie takiemu zjawisku 

KILKA RAZY  RAZ NIGDY 

7  -    54% 3    -   23% 3     -     23% 

 

7. Jeśli tak, to w jakiej formie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Czy uczniowie znają skutki prawne cyberprzemocy? 

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE NIE WIEM 

1   -     7% 8    -    62% 4    -     31% 0 0 

 

9. Jakie działania podejmuje szkoła, w celu uświadomienia uczniom skutków prawnych stosowania 

cyberprzemocy? 

pogadanki na godzinach wychowawczych 12    -    92% 

spotkania ze specjalistami, np. policjantem 12    -    92% 

zajęcia z psychologiem 2      -     15% 

warsztaty profilaktyczne 7     -      54% 

gazetki ścienne 5     -      38% 

prezentacje multimedialne 7     -      54% 

Inne …teatrzyk o cyberprzemocy 1     -     7% 

            

   

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY ANKIET WYPEŁNIONYCH PRZEZ 

NAUCZYCIELI 

 Wszyscy (100%) nauczyciele mają świadomość zagrożenia zjawiskiem cyberprzemocy 

dzieci i młodzieży 

 85% nauczycieli uważa, że najbardziej zagrożoną zjawiskiem cyberprzemocy grupą są 

uczniowie klas IV-VII. 

 70% nauczycieli nie miało w ciągu ostatniego roku zgłoszeń ze strony uczniów o 

spotykającej ich cyberprzemocy. 15% nauczycieli uczniowie zgłosili raz, że są obiektami 

agresji elektronicznej, a następnym 15% uczniowie zgłaszali to kilka razy.  

 Uczniowie informowali nauczycieli, że doświadczali następujących form cyberprzemocy: 

wykluczenie z grona znajomych, wulgarne komentarze, tzw. hejt, wyzwiska i 

ośmieszanie, kompromitujące filmiki i zdjęcia, rozpowszechnianie nieprawdziwych 

informacji w Internecie. 

 Żaden nauczyciel nie doświadczył cyberprzemocy ze strony uczniów. 



 
 

 77% nauczycieli prowadziło w tym roku szkolnym zajęcia lub realizowało treści 

związane z cyberprzemocą, mające na celu zapobieganie takiemu zjawisku. (W tym 54% 

robiło to kilkakrotnie), 23% nie zrealizowało takich zagadnień ani raz. 

 79% nauczycieli uważa, że uczniowie znają skutki prawne stosowania cyberprzemocy. 

 Nauczyciele wśród działań podejmowanych przez szkołę w celu uświadomienia uczniom 

skutków prawnych stosowania cyberprzemocy, wymieniają przede wszystkim  

o pogadanki na godzinach wychowawczych  -    92% 

o spotkania ze specjalistami, np. policjantem  -    92% 

o warsztaty profilaktyczne   -      54% 

o prezentacje multimedialne   -      54%  

 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

1. W związku z tym, że ankiety skierowane do uczniów i rodziców w większości zawierały 

takie same pytania, można zauważyć w  niektórych przypadkach duży rozdźwięk między 

odpowiedziami dzieci i ich opiekunów. 

2.  Stały dostęp do Internetu ma ok. 90% ankietowanych uczniów. Daje to możliwość 

korzystania z różnych jego zasobów. Najczęściej w Internecie oglądają filmy, słuchają 

muzyki, komunikują się z innymi. Niemal to wszystko potwierdzają rodzice. Dodatkowo 

uważają, że ich dzieci wykorzystują Internet do zdobywania wiedzy czego do końca nie 

potwierdzają  uczniowie. 

3. Wszyscy uczniowie korzystają z Internetu i spędzają w nim dość dużo czasu.  Jest grupa 

uczniów (9%), która zużywa na to ok. 8 godzin dziennie! Natomiast, żaden rodzic nie 

przyznał, że jego dziecko spędza w Internecie więcej niż 4 godziny dziennie, ale 30% 

rodziców nie wie, ile czasu ich dziecko spędza w Internecie. 

4. Niemal wszyscy rodzice twierdzą, że  interesują się tym do czego ich dziecko 

wykorzystuje Internet oraz jakie treści i dane tam umieszcza. Jednak część uczniów 

przyznaje, że ich rodzice w ogóle się tym nie interesują, a połowa uczniów twierdzi, że 

rodzice wykazują zainteresowanie ich działaniami w Internecie tylko czasami. 

5. 95% rodziców myśli, że kontroluje czas korzystania przez ich dzieci z komputera lub 

komórki,  jednak wypowiedzi uczniów temu przeczą. Prawie 1/3 uczniów twierdzi, że ma 

nieograniczony dostęp do mediów elektronicznych. 

6. Zjawisko cyberprzemocy znane jest niestety dużej części uczniów. Uczniowie są zarówno 

autorami agresji  elektronicznej jak i jej obiektem. Do stosowania wielokrotnie agresji w 

różnej formie przyznaje się ponad 1/5 ankietowanych uczniów. Ponad 1/3 

ankietowanych uczniów doświadczała wielokrotnie różnych form cyberprzemocy. 62% 

uczniów nigdy nie stosowało cyberprzemocy, a zaledwie  mniej niż 50% nigdy nie było jej 

obiektem.  

Rodzice na ten temat mają dość ograniczoną wiedzę. Niemal 90% rodziców uważa, że 

ich dziecko nigdy nie stosowało cyberprzemocy, a 87%,  że ich dziecko nigdy nie 

doświadczyło cyberprzemocy. Widać tu wyraźnie brak komunikacji na linii Dziecko-

Rodzic. 



 
 

7. Najczęstszą formą cyberprzemocy, jakiej doświadczali uczniowie ,było wykluczenie z 

grona znajomych, wyzwiska i ośmieszanie oraz hejt. 

8. Uczniowie, którzy doświadczyli cyberprzemocy, zwracali się o  pomoc do kolegów 

(44%), dopiero na drugim miejscu do rodziców (29%), 26% uczniów nie szukało 

pomocy u nikogo. Niestety, bardzo mało uczniów zwróciło się o pomoc do nauczycieli,  

wychowawców, dyrektora szkoły. Potwierdzają to ankietowani nauczyciele. 

9. 50% rodziców których dzieci były ofiarami cyberprzemocy, twierdzi, że ich dzieci w razie 

potrzeby zwracały się o pomoc do nich, ewentualnie do rodzeństwa (13%) lub do 

kolegów (13%). 

Niestety, bardzo mało rodziców wskazało wychowawców, dyrektora szkoły jako tych, 

do których uczniowie z problemami zwracają się o pomoc. Żaden rodzic nie wskazał tu 

dziadków i nauczycieli(!) 

10. Budzi grozę fakt że tylko 23% uczniów spośród tych, którzy byli obiektem 

cyberprzemocy, rozmawiało o tym z rodzicami. Znaczna większość rodziców twierdzi, 

że rozmawiała o cyberprzemocy jako takiej  i jej skutkach ze swoimi dziećmi. Jednak 

wypowiedzi uczniów temu przeczą. Ponad połowa wszystkich uczniów nie rozmawiała ze 

swoimi rodzicami na ten temat. 

11. Według ankietowanych nauczycieli uczniowie znają skutki prawne stosowania 

cyberprzemocy. 

12. Uczniowie uważają, że mają wystarczającą wiedzę i umiejętności, żeby skutecznie bronić 

się przed zjawiskiem cyberprzemocy . Potwierdzają to rodzice. W większości 

ankietowani rozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania nowych mediów. 

Potwierdzają, że w obecnym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły podczas zajęć 

komputerowych lub na godzinach wychowawczych poruszali kwestie dotyczące 

cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z Internetu, portali społecznościowych i 

ochronie danych osobowych. 

13. Większość nauczycieli prowadziła w tym roku szkolnym zajęcia lub realizowała treści 

związane z cyberprzemocą, mające na celu zapobieganie takiemu zjawisku. 

 

REKOMENDACJE 

1. Kontynuować podjęte działania mające na celu uświadomienie problemu 

cyberprzemocy oraz jej skutków prawnych. 

2. Przeprowadzić  pedagogizację rodziców na temat zagrożeń wynikających  z 

użytkowania nowych mediów. 

3. Zorganizować spotkanie rodziców ze specjalistami na temat poprawy komunikacji na 

linii rodzic-dziecko. 

4. Prowadzenie dalszych działań dotyczących właściwego reagowania na przemoc w 

sieci i  wskazywanie na konsekwencje prawne wynikające z tego zjawiska.  

5. Podjąć działania zwiększające zaufanie uczniów do wychowawców i nauczycieli. 

6. Do współpracy w zagadnieniu cyberprzemocy zaprosić przedstawicieli prawa. 

 


