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I. OPIS EWALUACJI 

 

Wprowadzenie: 

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej 

w Szkole Podstawowej nr 92, im. Jana Brzechwy w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018. 

Podstawa prawna przeprowadzonej ewaluacji: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z 26 czerwca  2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

W przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej zastosowano procedury i narzędzia badawcze 

opracowane przez Zespół do spraw ewaluacji w składzie: koordynator- Beata Lipińska, 

Katarzyna Łazuga - Podgajna, Izabela Buch - Blaszyńska, Izabela Zdunek, Joanna Kukla. 

Opracowano plan i harmonogram ewaluacji w placówce, dobrano metody i próby 

badawcze, stworzono narzędzia badawcze. Obejmowały one ankiety skierowane do uczniów 

i rodziców (opiekunów prawnych).  

Wykorzystanie zróżnicowanych źródeł danych pozwoliło na zebranie wyników o dużej 

wiarygodności. Na podstawie zebranych danych sporządzono raport. 

Ewaluacja realizowana była od 30 września 2017 do 15 czerwca 2018 roku. 

W trakcie badań przeprowadzono: 

 Ankietowanie uczniów klas I-III (88 osób), klas IV-VII (98 osób) – razem 186 uczniów; 

 Ankietowanie rodziców uczniów z w/w klas: I-III (67 osób), IV-VII (78 osób) – razem 

145 rodziców (opiekunów prawnych); 

 Analizę dokumentacji prowadzonej przez szkołę. 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedstawiono Radzie Pedagogicznej na 

posiedzeniu podsumowującym rok szkolny 2017/2018. 

Wymaganie: 

Zachowanie bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów w kl. I-VII 
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Cele ewaluacji: 

 Pozyskanie informacji na temat bezpiecznego korzystania z Internetu uczniów 

klas I-VII, 

 Zdobycie informacji o formie/sposobach korzystania z Internetu przez uczniów 

w szkole i w domu, 

 Uzyskanie informacji na temat świadomości zagrożeń płynących z sieci wśród 

uczniów i rodziców. 

 

Pytania kluczowe: 

 Jak uczniowie radzą sobie w cyberprzestrzeni? 

 Z jakich urządzeń uczniowie najczęściej korzystają w poszukiwaniu informacji w sieci? 

 Kiedy i w jakich okolicznościach najczęściej wchodzą do sieci?  

 Jak długo uczniowie spędzają czas surfując po przeglądarkach, pisząc maile, 

wyszukując informacje, grając? 

 Czy uczniowie potrafią bezpiecznie korzystać z Internetu? 

 Czy uczniowie mają świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci 

i pozostawianiu tam informacji o sobie?  

 Jakie dokumenty szkolne określają zasady bezpiecznego korzystania z mediów 

w szkole?   

 Czy zajęcia profilaktyczno - wychowawcze realizowane w szkole wpływają na 

świadomość  uczniów w sieci?  

 Jakie szkoła podejmuje działania wychowawcze wobec uczniów łamiących zasady i jak 

nagradza działania prawidłowe?   

 Czy szkoła nawiązywała współpracę z instytucjami wspierającymi jej działania 

w zakresie bezpieczeństwa w sieci? 
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II. WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

1. Analiza ankiet skierowanych do uczniów klas I-III 

 

 

Najliczniejsza grupa ankietowanych dzieci ( 82%) spędza czas z rodziną na rozmowach, 

zabawach i grach. Ponad połowa – 52% chętnie czyta książki, a 43% dzieci odpowiedziało, że 

uprawia sport. Natomiast 38% deklaruje, że w czasie wolnym ogląda TV, 35% – gra w gry 

komputerowe, a 16%, że surfuje w Internecie. 

82% 

16% 

38% 

43% 

35% 

53% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       z rodziną (rozmowy, gry, zabawy)

b)      surfując w Internecie

c)       oglądając TV

d)      uprawiając sport

e)      grając w gry komputerowe

f)        czytając książki

1. Jak najczęściej spędzasz swój wolny czas?  
(wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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Ponad połowa dzieci – 61% zdecydowała, że najczęściej w Internecie ogląda filmy i słucha 

muzyki. 49% odpowiadających dzieci gra w gry on-line, a 45% wykorzystuje Internet do 

wyszukiwania informacji potrzebnych do zajęć szkolnych (słowniki, encyklopedie). 28% 

ankietowanych deklaruje, że korzysta z Internetu ściągając filmy czy muzykę, 20% że korzysta 

z poczty elektronicznej.  Spośród ankietowanych do prowadzenia bloga przyznaje się 

17% dzieci, na portalu społecznościowym Facebook/Twitter udziela się – 8%, a na Skypie/GG 

– 6% dzieci. Bez powodu wchodzi do Internetu 11% dzieci, a w celu poznania nowych osób 

9%. Chęć instalowania gier potwierdza 7% ankietowanych. 

 

 

20% 

45% 

8% 

49% 

6% 

28% 

17% 

61% 

11% 

9% 

7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       korzystam z poczty elektronicznej

b)      do nauki (np. rozwiązywanie zadań…

c)       korzystam z portali…

d)      gram w gry online

e)      używam komunikatorów (np.…

f)        ściągania plików (filmy, muzyka)

g)       prowadzenia bloga/strony…

h)      oglądania filmów, słuchanie muzyki

i)        bez konkretnego celu

j)        do zawierania nowych znajomości

k)       inne*

*instalowanie gier

2. Do jakich celów najczęściej wykorzystujesz Internet?  
(możesz wybrać kilka odpowiedzi)  
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Większość dzieci 70% deklaruje, że korzysta z Internetu na domowym komputerze. W szkole 

wchodzi do Internetu 32% ankietowanych. Używa telefonu komórkowego lub innych 

urządzeń mobilnych do połączenia z Internetem 28% ankietowanych dzieci. Natomiast 

u kolegów czy w kawiarenkach internetowych „wchodzi” do Internetu 3% odpowiadających. 

 

 

76% ankietowanych potwierdziło dostęp do Internetu w telefonie. 

70% 

32% 

3% 

28% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a) na komputerze domowym

b) na komputerze szkolnym (pracownia
komputerowa, biblioteka)

c) na  komputerze poza domem (u
znajomych, w kawiarence internetowej)

d) za pośrednictwem telefonu
komórkowego lub innych urządzeń

mobilnych

3. Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu? 

75% 

24% 

4. Czy masz telefon komórkowy z dostępem do 
Internetu? 

a)       tak

b)      nie
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W dni powszednie nie korzysta z Internetu 15% ankietowanych. 

Wchodzi do Internetu na mniej niż godzinę dziennie 48% dzieci. 22% ankietowanych 

deklaruje, że surfuje w Internecie 1-2 godziny dziennie, a 7% dzieci 3 -4 godziny w ciągu dnia. 

Opcję- ponad 4 godziny czasu spędzania w Internecie wybrało 5% ankietowanych dzieci. 

 

W dni wolne nie korzysta z Internetu 7% ankietowanych dzieci.  

Na mniej niż godzinę wchodzi dziennie 42% odpowiadających. Około 2 godziny dziennie 

spędza w Internecie 25% dzieci a 3-4 godziny dziennie 7%. Natomiast więcej niż 4 godziny 

dziennie przesiaduje 10% ankietowanych dzieci. 

 

 

15% 

48% 

22% 

7% 

5% 

7% 

42% 

25% 

7% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.1. Dzień powszedni:

a) nie korzystam

b) mniej niż 1 godzinę dziennie

c) 1-2 godziny dziennie

d) 3-4 godziny dziennie

e) więcej niż 4 godziny

5.2. Dzień wolny od szkoły

a) nie korzystam

b) mniej niż 1 godzinę dziennie

c) 1-2 godziny dziennie

d) 3-4 godziny dziennie

e) więcej niż 4 godziny

5. Ile średnio czasu spędzasz w Internecie  
(komputer, telefon, tablet)?  
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Odpowiedzi – TAK 

58% uczniów ustalało z rodzicami liczbę godzin przeznaczonych na korzystanie z komputera, 

47% – listę gier, w które może grać, 

42% – strony internetowe na jakie może wchodzić. 

Odpowiedzi – NIE 

30% z ankietowanych nie ustaliło z rodzicami na jakie strony może wchodzić, 

22% nie ustaliło ile czasu może spędzać w Internecie, 

19% dzieci nie rozmawiało z rodzicami w jakie gry może grać. 

Odpowiedzi – NIE PAMIĘTAM 

20% nie przypomina sobie czy rozmawiała z rodzicami w jakie gry może grać, 

10% nie pamięta czy ustalała z rodzicami na jakie strony internetowe może wchodzić, 

8% nie przypomina sobie rozmowy na temat ilości czasu jaki może spędzić w Internecie. 

 

 

58% 

47% 

42% 

22% 

19% 

30% 

8% 

20% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TAK

a) ile czasu możesz spędzać przy…

b) w jakie gry możesz grać

c) na jakie strony internetowe możesz…

NIE

a) ile czasu może spędzać przy…

b) w jakie gry może grać

c) na jakie strony internetowe może…

NIE PAMIĘTAM

a) ile czasu może spędzać przy…

b) w jakie gry może grać

c) na jakie strony internetowe może…

6. Czy ustalałaś/-eś kiedykolwiek z rodzicami/opiekunami 
zasady dotyczące korzystania z Internetu?  
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67% ankietowanych dzieci odpowiedziało, że rodzice kontrolują ich czas korzystania 

z komputera. W 8% przypadków robią to Inni członkowie rodziny. 27% ankietowanych 

odpowiada, że nikt ich nie kontroluje. 

 

 

 

89% dzieci wie jakie zagrożenia „czyhają” na nie w Internecie, 11% nie zdaje sobie sprawy 

z istnienia zagrożeń. 

 

 

67% 

8% 

27% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) rodzice

b) inni członkowie rodziny

c) nikt

7. Kto kontroluje Twój czas korzystania z komputera? 

89% 

11% 

8. Czy potrafisz wymienić jakie zagrożenia "czyhają" 
na Ciebie w Internecie? 

a)       tak

b)      nie
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Spośród ankietowanych dzieci 89% przyznaje, że wiedzę na temat bezpiecznego korzystania 

z Internetu posiada od rodziców. 60% od nauczycieli. 6% dzieci dowiedziało się od koleżanek, 

5% z radia i TV, a 3% z innych źródeł (nie podano jakich). 

 

 

 

 

90% ankietowanych dzieci nie rozmawia w Internecie o swoim domu i rodzinie.  

 

 

83% 

60% 

6% 

5% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       od rodziców

b)      od nauczycieli

c)       od kolegów/koleżanek

d)      z prasy, telewizji, itp.

e)      z innych źródeł (jakich?)

9. Skąd posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania  
z Internetu? (możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź) 

10% 

88% 

10. Czy zdarza Ci się rozmawiać przez Internet o swoim domu, 
rodzinie? 

a)       tak

b)      nie
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Spośród ankietowanych dzieci 78% uważa, że podawanie danych osobowych w Internecie 

jest niebezpieczne. 20% ankietowanych uważa, że nie jest niebezpieczne, 1% nie ma zdania. 

 

  

 

 

 

Najliczniejsza grupa ankietowanych – 83% przyznaje, że spotkania z osobami poznanymi za 

pośrednictwem Internetu mogą być niebezpieczne. Za bezpieczne uznaje je 13% badanych 

dzieci. Nie ma zdania na ten temat 5% odpowiadających. 

 

 

78% 

20% 

1% 

a)       tak

b)      nie

c)       nie wiem

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

11. Czy uważasz, że podawanie danych osobowych  
(imię, nazwisko, adres numer telefonu) obcym osobom jest 

niebezpieczne? 

83% 

13% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a) tak

b) nie

c) nie wiem

12. Czy uważasz, że spotkania z osobami poznanymi przez 
Internet mogą być niebezpieczne? 
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60% uczniów rozmawia z rodzicami w sytuacji, gdy coś ich zaniepokoi podczas korzystania 

z Internetu, 19% z nikim o tym nie rozmawia i wyłącza komputer, 17% zwraca się w takiej 

sytuacji do nauczyciela, 9% dzieli się swoim niepokojem z koleżankami lub kolegami. 

  

 

 

19% 

60% 

17% 

9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       wyłączam komputer i nic nie robię

b)      rozmawiam o tym z
rodzicami/opiekunami

c)       rozmawiam z nauczycielem

d)      rozmawiam z koleżanką/ kolegą

13. Co robisz w sytuacji, gdy coś Cię zaniepokoi/przestraszy 
podczas korzystania z Internetu? 
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84% ankietowanych dzieci uważa, że zbyt długie korzystanie z urządzenia elektronicznego 

może powodować problemy ze wzrokiem, 50% – ogólnie przemęczenie i niewyspanie, 44% – 

problemy z koncentracją, 40%  – problemy z kręgosłupem, 30% dzieci – bóle rąk i dłoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84% 

40% 

50% 

44% 

30% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a) problemy ze wzrokiem

b) problemy z kręgosłupem

c) ogólne przemęczenie i niewyspanie

d) problem z koncentracją uwagi

e) bóle dłoni/rąk

14. Czy uważasz, że długie korzystanie  
z komputera/telefonu/tabletu  

może spowodować? 
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2. Analiza ankiet skierowanych do rodziców uczniów klas I-III 

 

 

 

Najliczniejsza grupa rodziców (97%) oświadczyła, że ich dziecko czas wolny od zajęć spędza 

ze swoją rodziną. Mniej niż połowa (45%) ankietowanych przyznała, że dziecko w tym czasie 

ogląda telewizję. Nieco mniejsza grupa jest przekonana, że ich dziecko w czasie wolnym 

czyta książki (36%) lub uprawia sport (35%). Według 18% rodziców, ich dziecko czas wolny 

wykorzystują na granie w gry komputerowe, a 12%, że na przeglądanie stron internetowych. 

 

97% 

12% 

45% 

35% 

18% 

36% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       z rodziną (rozmowy, gry, zabawy)

b)      surfując w Internecie

c)       oglądając TV

d)      uprawiając sport

e)      grając w gry komputerowe

f)        czytając książki

1. Jak Państwa dziecko najczęściej spędza wolny czas?  
(Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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Najliczniejsza grupa ankietowanych (84%) zadeklarowała, że ich dziecko wykorzystuje 

Internet do oglądania filmów i słuchania muzyki. Połowa rodziców (52%) uważa, że ich 

dziecko gra w gry online. Według 39% badanych, ich dziecko wykorzystują Internet do nauki. 

9% rodziców twierdzi, że ich dziecko ściągają z Internetu pliki muzyczne lub filmowe. 6%, że 

prowadzi własnego bloga/stronę internetowa/kanał na YouTube lub programuje. Kolejne 

odpowiedzi to: używanie komunikatorów lub przeglądanie stron internetowych bez 

konkretnego celu (4%), korzystanie z poczty elektronicznej (3%). 

 

 

3% 

39% 

0% 

52% 

4% 

9% 

6% 

84% 

4% 

0% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       korzysta z poczty elektronicznej

b)      do nauki (np. rozwiązywanie zadań…

c)       korzysta z portali…

d)      gra w gry online

e)      używa komunikatorów (np. Skype,…

f)        ściągania plików (filmy, muzyka)

g)       prowadzenia bloga/strony…

h)      oglądania filmów, słuchanie muzyki

i)        bez konkretnego celu

j)        do zawierania nowych znajomości

k)       inne*

*programowanie

2. Do jakich celów Państwa dziecko najczęściej 
wykorzystuje Internet?  

(można wybrać kilka odpowiedzi)  
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Najwięcej rodziców, bo 60% odpowiedziało, że dziecko „wchodzi” do Internetu korzystając 

z komputera w domu. Nieco mniej, bo 55% zadeklarowało, że wykorzystuje do tego celu 

telefon. Według 6% ankietowanych – najczęściej w szkole. 

 

 

 

Zdaniem 46% ankietowanych rodziców ich dziecko posiada telefon komórkowy z dostępem 

do Internetu. 

60% 

6% 

0% 

55% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       w komputerze domowym

b)      w komputerze szkolnym ( pracownia
komputerowa, biblioteka)

c)       w  komputerze poza domem (u
znajomych, w kawiarence internetowej)

d)      za pośrednictwem telefonu
komórkowego lub innych urządzeń

mobilnych

3. Gdzie Państwa dziecko najczęściej korzysta z Internetu? 

46% 

54% 

4. Czy Państwa dziecko ma telefon komórkowy  
z dostępem do Internetu? 

a)       tak

b)      nie
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Prawie połowa ankietowanych rodziców (42%) zadeklarowała, że w dzień powszedni ich 

dziecko spędza w Internecie mniej niż godzinę, 36% – że nie korzysta z Internetu w ogóle, 

18%, że przez ok. 1 – 2 godz. 

Natomiast w dzień wolny od zajęć szkolnych, zdaniem prawie połowy rodziców (46%), 

dziecko spędza przy komputerze ok. 1 – 2 godz. dziennie. 31% uważa, że mniej niż godzinę, 

a 10% , że 3 – 4 godziny dziennie. 

 

 

 

36% 

42% 

18% 

0% 

0% 

7% 

31% 

46% 

10% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.1. Dzień powszedni:

a) nie korzysta

b) mniej niż 1 godzinę dziennie

c) 1-2 godziny dziennie

d) 3-4 godziny dziennie

e) więcej niż 4 godziny

5.2. Dzień wolny od szkoły

a) nie korzysta

b) mniej niż 1 godzinę dziennie

c) 1-2 godziny dziennie

d) 3-4 godziny dziennie

e) więcej niż 4 godziny

5. Ile średnio czasu Państwa dziecko spędza w Internecie  
(komputer, telefon, tablet)?  
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TAK 

88% rodziców ustalało z dzieckiem w jakie gry może grać. 

84% określało z dzieckiem ilość czasu spędzonego przy komputerze. 

78% precyzowało na jakie strony internetowe może dziecko wchodzić. 

 

NIE 

10% nie ustalało na jakie strony dziecko może wchodzić. 

9% nie określało ile czasu dziecko może spędzić przy komputerze. 

6% nie zagłębiało się w jakie gry może grać. 

 

NIE PAMIĘTAM 

1% rodziców nie potrafił sprecyzować czy ustalało z dzieckiem czas spędzony przy 

komputerze, strony na jakie może dziecko wchodzić i w jakie gry grać. 

 

 

84% 

88% 

78% 

9% 

6% 

10% 

1% 

1% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TAK

a) ile czasu może spędzać przy…

b) w jakie gry może grać

c) na jakie strony internetowe może…

NIE

a) ile czasu może spędzać przy…

b) w jakie gry może grać

c) na jakie strony internetowe może…

NIE PAMIĘTAM

a) ile czasu może spędzać przy…

b) w jakie gry może grać

c) na jakie strony internetowe może…

6. Czy ustalali Państwo kiedykolwiek z dzieckiem zasady 
dotyczące korzystania z Internetu?  



20 
 

 

85% rodziców zadeklarowało, że rozmawiało z dzieckiem na temat zagrożeń jakie czyhają na 

nie w Internecie. 

 

 

 

Według 88% ankietowanych rodziców to oni przekazują wiedzę o bezpiecznym korzystaniu 

z sieci swojemu dziecku. 51% rodziców uważa, że dziecko dowiedziało się o zasadach 

bezpieczeństwa w Internecie od nauczycieli, 6%, że otrzymuje taką informację od kolegów 

bądź koleżanek,  4%, że odnajduje ją w prasie, a 3% – w innych źródłach  (nie podano jakich). 

84% 

15% 

7. Czy rozmawiali Państwo z dzieckiem na temat 
zagrożeń jakie czyhają na nie w sieci? 

a)       tak

b)      nie

88% 

51% 

6% 

4% 

3% 

0% 50% 100%

a)       od rodziców

b)      od nauczycieli

c)       od kolegów/koleżanek

d)      z prasy, telewizji, itp.

e)      z innych źródeł (jakich?)*…

8. Skąd Państwa dziecko posiada wiedzę na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu?  

 (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź) 
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Niemal wszyscy ankietowani rodzice (96%) uważają, że ich dziecko nie rozmawia o sobie, 

swoim domu, rodzinie, o swoich problemach przez Internet. 

 

 

 

 

 

Wszyscy ankietowani  rodzice odpowiedzieli, że nie zauważyli aby ich dziecko podawało 

swoje dane osobom poznanym w Internecie. 

 

4% 

96% 

9. Czy kiedykolwiek zauważyli Państwo, aby Wasze dziecko 
rozmawiało przez Internet o swoim domu, rodzinie, o sobie  

i swoich problemach? 

a)       tak

b)      nie

0% 

100% 

0% 

a)       tak

b)      nie

c)       nie wiem

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10. Czy zauważyli Państwo, aby Wasze dziecko podawało 
dane osobowe (imię, nazwisko, adres numer telefonu) obcym 

osobom poznanym w Internecie? 
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55% rodziców twierdzi, że komputer, z którego korzysta dziecko zabezpieczony jest hasłem 

dostępowym. 51% , że zainstalowało w nim program antywirusowy. Blokadę rodzicielską 

stosuje 37% rodziców. Natomiast 9% rodziców nie wie o możliwości zabezpieczenia 

komputera. 

 

 

 Według 69% ankietowanych, w sytuacji zagrożenia czy niepokoju dziecko rozmawia o tym 

z rodzicami. 3% rodziców uważa, że dziecko w takiej sytuacji nic nie robi. 1% rodziców uważa, 

że ich dziecko wymienia się tą informacją z kolegą/koleżanką. 

51% 

37% 

55% 

9% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       programem antywirusowym

b)      blokadą rodzicielską

c)       hasłem dostępowym

d)      nie znam

e)    inne

11. W jaki sposób zabezpieczacie Państwo komputer,  
z którego korzysta dziecko? 

3% 

69% 

0% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       wyłączy komputer i nic nie robi

b)      rozmawia o tym z
rodzicami/opiekunami

c)       rozmawia z nauczycielem

d)      rozmawia z koleżanką/ kolegą

12. Jak reaguje Państwa dziecko w sytuacji, gdy coś Je 
zaniepokoi/przestraszy podczas korzystania z Internetu? 
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73% rodziców uważa, że komputer ma wpływ na problemy z emocjami ich dziecka. Dziecko 

może mieć trudności z koncentracją według 70% rodziców. A 61% rodziców jest 

przekonanych, że dziecko może mieć problemy ze wzrokiem. Natomiast 57% rodziców 

wyraziła zaniepokojenie możliwymi problemami z kręgosłupem. Inne problemy (brak 

kreatywności) zauważyło 6% biorących udział w ankiecie rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% 

57% 

73% 

70% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       problemy ze wzrokiem

b)      problemy z kręgosłupem

c)       problemy z emocjami

d)      problemy z koncentracją

e)      inne*

* brak kreatywności

13. Czy uważają Państwo, że długie korzystanie  
z komputera/telefonu/tabletu  

przez dziecko może spowodować: 
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3. Analiza ankiet skierowanych do uczniów klas IV-VII 

 

 

Najliczniejsza grupa  uczniów (68%) spędza swój wolny czas z rodziną, prawie połowa 

ankietowanych (44%) grając w gry komputerowe, niewiele mniejsza grupa (42%) czytając 

książki. Kolejne formy spędzania wolnego czasu to: surfowanie w Internecie (39%), oglądanie 

TV (37%), uprawianie sportu (36%). 

68% 

39% 

37% 

36% 

44% 

42% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       z rodziną (rozmowy, gry, zabawy)

b)      surfując w Internecie

c)       oglądając TV

d)      uprawiając sport

e)      grając w gry komputerowe

f)        czytając książki

1. Jak najczęściej spędzasz swój wolny czas?  
(wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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Najliczniejsza grupa ankietowanych (80%) zadeklarowała, że wykorzystuje Internet do 

oglądania filmów i słuchania muzyki. Ponad połowa uczniów (63%) wykorzystuje Internet do 

nauki (np. rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników i encyklopedii). Prawie 

połowa badanych osób gra w gry online (48%) lub korzysta z portali społecznościowych 

(44%). Około jednej czwartej uczniów ściąga pliki (muzyka, filmy) (27%) lub używa 

komunikatorów (24%). Kolejne odpowiedzi to: korzystanie z poczty elektronicznej 

i przeglądanie stron internetowych bez konkretnego celu (15%), prowadzenie bloga/strony 

internetowej/kanału na YouTube (11%). Najmniej liczna grupa (4%) wykorzystuje Internet do 

zawierania nowych znajomości. 12% ankietowanych podało: granie w gry offline, szukanie 

informacji sportowych, oglądanie filmików na YouTube, oglądanie tutoriali (poradników), 

czytanie książki lub plotek jako inne możliwości korzystania z Internetu. 

 

 

 

15% 

63% 

44% 

48% 

24% 

27% 

11% 

80% 

15% 

4% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       korzystam z poczty elektronicznej

b)      do nauki (np. rozwiązywanie zadań…

c)       korzystam z portali…

d)      gram w gry online

e)      używam komunikatorów (np.…

f)        ściągania plików (filmy, muzyka)

g)       prowadzenia bloga/strony…

h)      oglądania filmów, słuchanie muzyki

i)        bez konkretnego celu

j)        do zawierania nowych znajomości

h) inne*

* gram w gry offline, szukam informacji…

2. Do jakich celów najczęściej wykorzystujesz Internet?  
(możesz wybrać kilka odpowiedzi)  
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Do korzystania z Internetu badani uczniowie najczęściej używają telefonu lub innego 

urządzenia mobilnego (66%) oraz komputera w domu (56%), bardzo rzadko komputera 

dostępnego w szkole (3%) i nigdy nie korzystają z komputera poza domem i szkołą. 

 

 

 

Prawie wszyscy uczniowie klas 4-7 (90%) posiadają telefony z dostępem do Internetu. 

56% 

3% 

0% 

66% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       w komputerze domowym

b)      w komputerze szkolnym ( pracownia
komputerowa, biblioteka)

c)       w  komputerze poza domem (u
znajomych, w kawiarence internetowej)

d)      za pośrednictwem telefonu
komórkowego lub innych urządzeń

mobilnych

3. Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu? 

90% 

10% 

4. Czy masz telefon komórkowy z dostępem do 
Internetu? 

a)       tak

b)      nie
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Prawie połowa ankietowanych uczniów (45%) zadeklarowała, że w dzień powszedni spędza 

w Internecie ok. 1-2 godz., około 1/3 (34%) – mniej niż godzinę, 7% nie korzysta w ogóle, 6% 

więcej niż 4 godziny, 4% korzysta z Internetu przez 3-4 godziny. 

W dzień wolny od zajęć szkolnych  z Internetu korzystają prawie wszyscy badani uczniowie: 

44% 1-2 godziny, 26 % 3-4 godziny, 14% więcej niż 4 godziny, 8% mniej niż godzinę. Tylko 3% 

ankietowanych w ogóle nie korzysta z  Internetu. 

 

7% 

34% 

45% 

4% 

6% 

3% 

8% 

44% 

26% 

14% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.1. Dzień powszedni:

a) nie korzystam

b) mniej niż 1 godzinę dziennie

c) 1-2 godziny dziennie

d) 3-4 godziny dziennie

e) więcej niż 4 godziny

5.2. Dzień wolny od szkoły

a) nie korzystam

b) mniej niż 1 godzinę dziennie

c) 1-2 godziny dziennie

d) 3-4 godziny dziennie

e) więcej niż 4 godziny

5. Ile średnio czasu spędzasz w Internecie  
(komputer, telefon, tablet)?  
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60% ankietowanych stwierdziło, że ustalało z rodzicami ile czasu może korzystać 

z komputera, 26% nie ustalało i 11% nie pamięta.  

41% uczniów ustalało z rodzicami w jakie gry może grać, 48 % uczniów nie ustalało i 8% nie 

pamięta. 

48% badanych ustalało z rodzicami na jakie strony internetowe może wchodzić, 39% nie 

ustalało tego, 10% nie pamięta. 

 

60% 

41% 

48% 

26% 

48% 

39% 

11% 

8% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TAK

a) ile czasu możesz spędzać przy…

b) w jakie gry możesz grać

c) na jakie strony internetowe możesz…

NIE

a) ile czasu może spędzać przy…

b) w jakie gry może grać

c) na jakie strony internetowe może…

NIE PAMIĘTAM

a) ile czasu może spędzać przy…

b) w jakie gry może grać

c) na jakie strony internetowe może…

6. Czy ustalałaś/-eś kiedykolwiek z rodzicami/opiekunami 
zasady dotyczące korzystania z Internetu?  
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Najliczniejsza grupa badanych uczniów (69%) podała, że ich czas korzystania z komputera 

kontrolują rodzice. 30% korzysta z komputera bez kontroli czasu. 2% ankietowanych 

kontrolują inni członkowie rodziny. 

 

 

Prawie wszyscy badani uczniowie (94%) twierdzą, że potrafią wymienić zagrożenia jakie 

„czyhają” na nich w Internecie. 

 

69% 

2% 

30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) rodzice

b) inni członkowie rodziny

c) nikt

7. Kto kontroluje Twój czas korzystania z komputera? 

94% 

6% 

8. Czy potrafisz wymienić jakie zagrożenia "czyhają" 
na Ciebie w Internecie? 

a)       tak

b)      nie
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Wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu uczniowie naszej szkoły czerpią:  

80% od nauczycieli, 69% od rodziców, 26% z prasy, telewizji, itp., 12% z innych źródeł (filmiki 

na YouTube, materiały na lekcji informatyki, ze szkoły), 7% od kolegów bądź koleżanek. 

 

 

 

Zdecydowana większość ankietowanych (85%) nie rozmawia o swoim domu i rodzinie przez 

Internet. 

 

69% 

80% 

7% 

26% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       od rodziców

b)      od nauczycieli

c)       od kolegów/koleżanek

d)      z prasy, telewizji, itp.

e)      z innych źródeł (jakich?)*

*filmiki na Youtube, materiały na lekcji…

9. Skąd posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania  
z Internetu?  (możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź) 

15% 

85% 

10. Czy zdarza Ci się rozmawiać przez Internet o swoim domu, 
rodzinie? 

a)       tak

b)      nie
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Najliczniejsza grupa badanych (89%) zdaje sobie sprawę z tego, że podawanie danych 

osobowych obcym osobom jest niebezpieczne, 10% uczniów tak nie uważa, a 1% tego nie 

wie.  

 

 

Najbardziej liczna grupa ankietowanych (83%) uważa, że spotkania z osobami poznanymi 

przez Internet mogą być niebezpieczne, 5% tak nie uważa, 12% twierdzi, że nie wie.  

 

89% 

10% 

1% 

a)       tak

b)      nie

c)       nie wiem

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11. Czy uważasz, że podawanie danych osobowych  
(imię, nazwisko, adres numer telefonu) obcym osobom jest 

niebezpieczne? 

83% 

5% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a) tak

b) nie

c) nie wiem

12. Czy uważasz, że spotkania z osobami poznanymi przez 
Internet mogą być niebezpieczne? 
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63% uczniów rozmawia z rodzicami w sytuacji, gdy coś ich zaniepokoi podczas korzystania 

z Internetu, 24% z nikim o tym nie rozmawia ale wyłącza komputer, 17% dzieli się swoim 

niepokojem z koleżankami lub kolegami, 1% zwraca się w takiej sytuacji do nauczyciela. 

 

 

Zdecydowana większość uczniów naszej szkoły (82%) uważa, że długie korzystanie 

z komputera może spowodować problemy ze wzrokiem, 56% – ogólne przemęczenie 

i niewyspanie, 45% – problemy z kręgosłupem, 34% – problemy z koncentracją uwagi, 16% – 

bóle dłoni i rąk. 

24% 

63% 

1% 

17% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       wyłączam komputer i nic nie robię

b)      rozmawiam o tym z
rodzicami/opiekunami

c)       rozmawiam z nauczycielem

d)      rozmawiam z koleżanką/ kolegą

13. Co robisz w sytuacji, gdy coś Cię zaniepokoi/przestraszy 
podczas korzystania z Internetu? 

82% 

45% 

56% 

34% 

16% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a) problemy ze wzrokiem

b) problemy z kręgosłupem

c) ogólne przemęczenie i niewyspanie

d) problem z koncentracją uwagi

e) bóle dłoni/rąk

14. Czy uważasz, że długie korzystanie  
z komputera/telefonu/tabletu może spowodować?  

 (możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź) 
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4. Analiza ankiet skierowanych do rodziców uczniów klas IV-VII 

 

 

Najliczniejsza grupa rodziców (77%) podała, że ich dziecko spędza swój wolny czas z rodziną, 

prawie połowa ankietowanych (46%), że uprawiając sport. Nieco mniejsza grupa jest 

przekonana, że ich dziecko w czasie wolnym serfuje w Internecie (41%) lub czyta książki 

(40%). Zdaniem 1/3 badanych rodziców grając w gry komputerowe (37%) lub oglądając 

telewizję (35%). 

 

77% 

41% 

35% 

46% 

37% 

40% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       z rodziną (rozmowy, gry, zabawy)

b)      surfując w Internecie

c)       oglądając TV

d)      uprawiając sport

e)      grając w gry komputerowe

f)        czytając książki

1. Jak Państwa dziecko najczęściej spędza wolny czas?  
(Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) 
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Najliczniejsza grupa ankietowanych (73%) zadeklarowała, że ich dziecko wykorzystuje 

Internet do nauki lub oglądania filmów i słuchania muzyki. Połowa rodziców (53%) uważa, że 

ich dziecko gra w gry online, a jedna czwarta (26%), że korzysta z portali społecznościowych. 

19% badanych rodziców twierdzi, że ich dziecko ściągają z Internetu pliki muzyczne lub 

filmowe. Kolejne odpowiedzi to: używanie komunikatorów (15%), korzystanie z poczty 

elektronicznej (12%), prowadzenie bloga/strony internetowej/kanału na YouTube (10%). 

3% ankietowanych podało, że ich dziecko wykorzystuje Internet do zawierania nowych 

znajomości lub przeglądają strony internetowe bez konkretnego celu. 

12% 
73% 

26% 
53% 

15% 
19% 

10% 
73% 

3% 
3% 
3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       korzysta z poczty elektronicznej
b)      do nauki (np. rozwiązywanie…

c)       korzysta z portali…
d)      gra w gry online

e)      używa komunikatorów (np.…
f)        ściągania plików (filmy,…

g)       prowadzenia bloga/strony…
h)      oglądania filmów, słuchanie…

i)        bez konkretnego celu
j)        do zawierania nowych…

k)       inne

2. Do jakich celów Państwa dziecko najczęściej 
wykorzystuje Internet?  

(można wybrać kilka odpowiedzi)  
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Zdaniem 71% badanych rodziców uważa, że ich dziecko korzysta z Internetu za 

pośrednictwem telefonu lub innego urządzenia mobilnego, 67% - komputera w domu, a 3% - 

komputera dostępnego w szkole.  Żaden rodzic nie zadeklarował, aby dziecko korzystało 

z komputera poza domem i szkołą. 

 

 

Prawie wszyscy rodzice uczniów klas 4-7 (88%) podali, że ich dziecko posiada telefon 

z dostępem do Internetu. 

67% 

3% 

0% 

71% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       w komputerze domowym

b)      w komputerze szkolnym ( pracownia
komputerowa, biblioteka)

c)       w  komputerze poza domem (u
znajomych, w kawiarence internetowej)

d)      za pośrednictwem telefonu
komórkowego lub innych urządzeń

mobilnych

3. Gdzie Państwa dziecko najczęściej korzysta z Internetu? 

88% 

10% 

4. Czy Państwa dziecko ma telefon komórkowy  
z dostępem do Internetu? 

a)       tak

b)      nie
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Prawie połowa ankietowanych rodziców (46%) zadeklarowała, że w dzień powszedni ich 

dziecko spędza w Internecie ok. 1-2 godz., 40% – że mniej niż godzinę, 10%, że dziecko 

korzysta z Internetu przez 3-4 godziny, 4% - że nie korzysta w ogóle. Zdaniem rodziców ich 

dziecko w dniu powszednim nie spędzają w Internecie więcej niż 4 godz. 

Wszyscy badani rodzice podali, że w dzień wolny od zajęć szkolnych ich dzieci z Internetu 

korzystają: 41% rodziców uważa, że ok. 1-2 godz., 27% – że 3-4 godz., 14% – że mniej niż 

1 godz., a 5% – że więcej niż 4 godz. 

 

 

4% 

40% 

46% 

10% 

0% 

0% 

14% 

41% 

27% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.1. Dzień powszedni:

a) nie korzysta

b) mniej niż 1 godzinę dziennie

c) 1-2 godziny dziennie

d) 3-4 godziny dziennie

e) więcej niż 4 godziny

5.2. Dzień wolny od szkoły

a) nie korzysta

b) mniej niż 1 godzinę dziennie

c) 1-2 godziny dziennie

d) 3-4 godziny dziennie

e) więcej niż 4 godziny

5. Ile średnio czasu Państwa dziecko spędza w Internecie  
(komputer, telefon, tablet)? 
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85% ankietowanych rodziców stwierdziło, że ustalało z dzieckiem ile czasu może korzystać 

z komputera, 8% nie ustalało i 4% nie pamięta.  

82% rodziców ustalało z dzieckiem w jakie gry może grać, 8 % rodziców nie ustalało i 1% nie 

pamięta. 

83% badanych ustalało z dzieckiem na jakie strony internetowe może wchodzić, 10% nie 

ustalało tego, 1% nie pamięta. 

 

85% 

82% 

83% 

8% 

8% 

10% 

4% 

1% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TAK

a) ile czasu może spędzać przy…

b) w jakie gry może grać

c) na jakie strony internetowe może…

NIE

a) ile czasu może spędzać przy…

b) w jakie gry może grać

c) na jakie strony internetowe może…

NIE PAMIĘTAM

a) ile czasu może spędzać przy…

b) w jakie gry może grać

c) na jakie strony internetowe może…

6. Czy ustalali Państwo kiedykolwiek z dzieckiem zasady 
dotyczące korzystania z Internetu?  
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Niemal wszyscy ankietowani rodzice (96%) przyznali, że rozmawiali ze swoim dzieckiem 

o zagrożeniach jakie na nie czyhają w Internecie. 

 

 

95% ankietowanych rodziców uważa, że dziecko czerpie wiedzę na temat bezpiecznego 

korzystania z Internetu od nich (rodziców), 67%, że od nauczycieli, zdaniem 14% z prasy, 

telewizji, itp., po 5% od kolegów bądź koleżanek oraz z innych źródeł (filmiki na YouTube, 

materiały z lekcji informatyki, ze szkoły). 

 

96% 

4% 

7. Czy rozmawiali Państwo z dzieckiem na temat 
zagrożeń jakie czyhają na nie w sieci? 

a)       tak

b)      nie

95% 

67% 

5% 

14% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       od rodziców

b)      od nauczycieli

c)       od kolegów/koleżanek

d)      z prasy, telewizji, itp.

e)      z innych źródeł (jakich?)*

*z  Internetu, z książek, z warsztatów

8. Skąd Państwa dziecko posiada wiedzę na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu?  

(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź) 
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Niemal wszyscy ankietowani rodzice (96%) uważają, że ich dziecko nie rozmawia o sobie, 

swoim domu, rodzinie oraz o swoich problemach przez Internet. 

 

 

91% ankietowanych rodziców odpowiedziało, że nie zauważyli aby ich dziecko podawało 

swoje dane osobom poznanym w Internecie, 8% nie wie czy takie zdarzenie miało miejsce, 

1% twierdzi, że ich dziecko podawało swoje dane osobom poznanym w Internecie. 

 

4% 

96% 

9. Czy kiedykolwiek zauważyli Państwo, aby Wasze dziecko 
rozmawiało przez Internet o swoim domu, rodzinie, o sobie i 

swoich problemach? 

a)       tak

b)      nie

1% 

91% 

8% 

a)       tak

b)      nie

c)       nie wiem

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10. Czy zauważyli Państwo, aby Wasze dziecko podawało 
dane osobowe (imię, nazwisko, adres numer telefonu) obcym 

osobom poznanym w Internecie? 
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72% rodziców twierdzi, że w komputerach, z których korzystają dzieci jest zainstalowany 

program antywirusowy. 38% rodziców zabezpiecza komputer hasłem dostępowym, a 33% 

stosuje blokadę rodzicielską. Natomiast 8% rodziców nie wie o możliwości zabezpieczenia 

komputera. 

 

 

Według 77% ankietowanych, w sytuacji zagrożenia czy niepokoju dziecko rozmawia o tym 

z rodzicami. 12% rodziców uważa, że dziecko w takiej sytuacji nic nie robi. Tak samo liczna 

grupa uważa, że dziecko wymienia się tą informacją z kolegą/koleżanką. 3% rodziców uważa, 

że ich dziecko szuka pomocy u nauczyciela. 

72% 

33% 

38% 

8% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       programem antywirusowym

b)      blokadą rodzicielską

c)       hasłem dostępowym

d)      nie znam

inne

11. W jaki sposób zabezpieczacie Państwo komputer,  
z którego korzysta dziecko? 

12% 

77% 

3% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       wyłączy komputer i nic nie robi

b)      rozmawia o tym z
rodzicami/opiekunami

c)       rozmawia z nauczycielem

d)      rozmawia z koleżanką/ kolegą

12. Jak reaguje Państwa dziecko w sytuacji, gdy coś Je 
zaniepokoi/przestraszy podczas korzystania z Internetu? 
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81% rodziców uważa, że komputer ma wpływ na emocje ich dzieci. 68% rodziców jest 

przekonanych, że dzieci mogą mieć problemy ze wzrokiem. A 67%, że dzieci mogą mieć 

trudności z koncentracją. Natomiast 58% rodziców wyraziła zaniepokojenie możliwymi 

problemami z kręgosłupem. Inne problemy, np. uzależnienie, ograniczenie poznawcze, 

zaburzenia w nawiązywaniu relacji koleżeńskich w życiu, problemy z nauką, problemy 

z jedzeniem, problemy w relacjach z rówieśnikami, zagrożenie cyberprzemocą, izolacja 

społeczna, problemy w osobistych kontaktach społecznych, problemy finansowe, ucieczka od 

rzeczywistości zauważyło 14% biorących udział w ankiecie rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

58% 

81% 

67% 

14% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a)       problemy ze wzrokiem

b)      problemy z kręgosłupem

c)       problemy z emocjami

d)      problemy z koncentracją

e)      inne*

*uzależnienie, ograniczenie poznawcze,…

13. Czy uważają Państwo, że długie korzystanie  
z komputera/telefonu/tabletu  

przez dziecko może spowodować: 
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5. Analiza dokumentów szkolnych 

 

Analizie poddane zostały dzienniki lekcyjne klas: I – VII. Na zajęciach komputerowych 

w ramach podstawy programowej oraz podczas godzin z wychowawcą omawiane były 

tematy dotyczące bezpiecznego funkcjonowania w sieci i odpowiedzialnego  korzystania 

z mediów. W dziennikach klas 1 - 7  odnotowane zostały tematy lekcji związanych 

z następującymi kampaniami:  

„Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa”,  

28 stycznia – Dzień Ochrony Danych Osobowych 

8 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu  

W każdej klasie przeprowadzono przynajmniej trzy lekcje dotyczące bezpieczeństwa 

w Internecie. 

 

6. Zadania dodatkowe 

W ramach Lokalnego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Żoliborz „Przystanek Żoliborz” odbyły 

się dwudniowe, wyjazdowe warsztaty dla dzieci i rodziców na temat bezpieczeństwa 

w Internecie.  

Uczestniczyliśmy w projekcie szkoleniowym realizowanym przez fundację Nowoczesna 

Polska w partnerstwie z Collegium Civitas: „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania 

bezpiecznych zachowań w sieci”. Głównym działaniem w projekcie była realizacja 

warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami naszej szkoły w celu podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów 

i nauczycieli. 

Społeczność szkolna brała udział w programie „Twoje dane  Twoja sprawa”. Skuteczna 

ochrona danych osobowych  inicjatywa kierowana do uczniów i nauczycieli. 
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III. Wnioski końcowe i rekomendacje 

1. Uczniowie zdają sobie sprawę z zagrożeń czyhających na nich w sieci. 

2. Internet wykorzystują głównie do oglądania filmów i słuchania muzyki oraz nauki 

(klasy IV-VII).  

3. Uczniowie mają świadomość, że nadmierne korzystanie z mediów powoduje 

problemy ze wzrokiem i kręgosłupem, objawia się też przemęczeniem 

i niewyspaniem. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że negatywnie wpływa na 

koncentrację uwagi i emocje. 

4. W szkole prowadzi się edukację uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania 

z cyberprzestrzeni; uczniowie wiedzą kogo należy powiadomić o przykrych 

zdarzeniach związanych z cyberprzemocą,  

5. Należy kontynuować działania profilaktyczne w szkole, uświadamiające całej 

społeczności szkolnej (uczniom, rodzicom, nauczycielom) zasady korzystania 

i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych, oraz 

podejmować interwencję w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia 

cyberprzemocy.  

6. Uczulić rodziców na kontrolowanie czasu spędzanego w Internecie przez swoje dzieci. 

7. Należy w dalszym ciągu uświadamiać uczniom, jakie zagrożenia związane są 

z korzystaniem z Internetu: ujawnianie danych osobowych, cyberprzemoc, szkodliwe 

treści, niebezpieczne kontakty, zasady publikowania w sieci. 

8. Uczulić uczniów na to jak szybko można stać się ofiarą w kontaktach z osobami, 

których nie znamy.  

9. Uświadamiać uczniów, iż kontakty osobiste z rówieśnikami, spotkania, spacery, 

wspólne zabawy są równie ważne, czy nawet ważniejsze od znajomości 

internetowych. 

10. Kontynuować współpracę z instytucjami wspierającymi działania w zakresie 

bezpieczeństwa w sieci. 
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IV. ZAŁĄCZNIKI 

Kwestionariusz ankiety dla uczniów: 

ANKIETA DLA UCZNIÓW  

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE. ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW. 

 

1. Jak najczęściej spędzasz swój wolny czas? (wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi) 

a) spędzając czas z rodziną 

b) surfując w Internecie 

c) oglądając TV 

d) uprawiając sport 

e) grając w gry komputerowe 

f) czytając książki 
 

2. Do jakich celów najczęściej wykorzystujesz Internet? (możesz wybrać kilka odpowiedzi) 

a) korzystam z poczty e-mail 

b) do nauki (np. rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników i encyklopedii) 

c) korzystam z portali społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram) 

d) gram w gry online 

e) używam komunikatorów (np. Skype, GG) 

f) ściągania plików (filmy, muzyka) 

g) prowadzenie bloga/strony internetowej/kanału na YouTube 

h) oglądania filmów, słuchania muzyki 

i) bez konkretnego celu 

j) do zawierania nowych znajomości 

k) inne (wymień): ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu? 

a) na komputerze w domu 

b) na komputerze w szkole (w pracowni komputerowej, w bibliotece) 

c) na komputerze poza domem (u znajomych, w kawiarence internetowej) 

d) za pośrednictwem telefonu komórkowego lub innych urządzeń mobilnych 
 

4. Czy masz telefon komórkowy z dostępem do Internetu? 

a) tak 

b) nie 
 

5. Ile średnio czasu spędzasz w Internecie (komputerze, telefon, tablet)? 

6. Czy ustalałeś/-aś kiedykolwiek z rodzicami/opiekunami zasady dotyczące korzystania z Internetu? 

a) ile czasu możesz spędzać przy komputerze   tak nie nie pamiętam 
b) w jakie gry możesz grać tak nie nie pamiętam 
c) na jakie strony internetowe możesz wchodzić tak nie nie pamiętam 

5.1. Dzień powszedni: 5.2 Dzień wolny od szkoły: 
a) nie korzystam 
b) mniej niż 1 godzinę dziennie 
c) 1-2 godziny dziennie 
d) 3-4 godziny dziennie 
e) więcej niż 4 godziny 

 

a) nie korzystam 
b) mniej niż 1 godzinę dziennie 
c) 1-2 godziny dziennie 
d) 3-4 godziny dziennie 
e) więcej niż 4 godziny 
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7. Kto kontroluje Twój czas korzystania z komputera? 

a) rodzice 

b) inni członkowie rodziny 

c) nikt 
 

8. Czy potrafisz wymienić jakie zagrożenia „czyhają” na Ciebie w Internecie? 

a) tak 

b) nie 
 

9. Skąd posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? (możesz zaznaczyć więcej niż 1 

odpowiedź) 

a) od rodziców 

b) od nauczycieli 

c) od kolegów/koleżanek 

d) z prasy, telewizji, itp. 

e) z innych źródeł /podaj jakich/:………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Czy zdarza Ci się rozmawiać przez Internet o swoim domu, rodzinie? 

a) tak 

b) nie 
 

11. Czy uważasz, że podawanie danych osobowych ( imię i nazwisko, adres, nr telefonu) obcym osobom jest 

niebezpieczne? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem 
 

12. Czy uważasz, że spotkania z osobami poznanymi przez Internet mogą być niebezpieczne? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem 
 

13. Co robisz w sytuacji, gdy coś Cię zaniepokoi/przestraszy podczas korzystania z Internetu? 

a) wyłączam komputer i nic nie robię 

b) rozmawiam z rodzicami/opiekunami 

c) rozmawiam z nauczycielem 

d) rozmawiam z koleżanką/kolegą 
 

14. Czy uważasz, że długie korzystanie z komputera/telefonu/tabletu może spowodować? 

a) problemy ze wzrokiem 

b) problemy z kręgosłupem 

c) ogólne przemęczenie i niewyspanie 

d) problem z koncentracją uwagi 

e) bóle dłoni/rąk 
 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi 

 

 



46 
 

Kwestionariusz ankiety dla rodziców: 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE. ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW. 

1. Jak Państwa dziecko najczęściej spędza wolny czas? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

a) z rodziną (rozmowy, gry, zabawy) 

b) surfując w Internecie 

c) oglądając TV 

d) uprawiając sport 

e) grając w gry komputerowe 

f) czytając książki 
 

2. Do jakich celów Państwa dziecko najczęściej wykorzystuje Internet? (można wybrać kilka odpowiedzi) 

a) korzysta z poczty elektronicznej 

b) do nauki (np. rozwiązywanie zadań domowych, korzystanie ze słowników i encyklopedii) 

c) korzysta z portali społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram) 

d) gra w gry online 

e) używa komunikatorów (np. Skype, GG) 

f) ściągania plików (filmy, muzyka) 

g) prowadzenia bloga/strony internetowej/kanału na YouTube 

h) oglądania filmów, słuchanie muzyki 

i) bez konkretnego celu 

j) do zawierania nowych znajomości 

k) inne ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Gdzie Państwa dziecko najczęściej korzysta z Internetu? 

a) w komputerze domowym 

b) w komputerze szkolnym ( pracownia komputerowa, biblioteka) 

c) w  komputerze poza domem (u znajomych, w kawiarence internetowej) 

d) za pośrednictwem telefonu komórkowego lub innych urządzeń mobilnych 
 

4. Czy Państwa dziecko ma telefon komórkowy z dostępem do Internetu? 

a) tak 

b) nie 
 

5. Ile średnio czasu Państwa dziecko spędza w Internecie (komputer, telefon, tablet)? 

6. Czy ustalali Państwo kiedykolwiek z dzieckiem zasady dotyczące korzystania z Internetu? 

a) ile czasu może spędzać przy komputerze   tak nie nie pamiętam 
b) w jakie gry może grać tak nie nie pamiętam 
c) na jakie strony internetowe może wchodzić tak nie nie pamiętam 

 

 

5.1. Dzień powszedni: 5.2 Dzień wolny od szkoły: 
a) nie korzysta 
b) mniej niż 1 godzinę dziennie 
c) 1-2 godziny dziennie 
d) 3-4 godziny dziennie 
e) więcej niż 4 godziny 

a) nie korzysta 
b) mniej niż 1 godzinę dziennie 
c) 1-2 godziny dziennie 
d) 3-4 godziny dziennie 
e) więcej niż 4 godziny 
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7. Czy rozmawiali Państwo z dzieckiem na temat zagrożeń jakie „czyhają” na Nie w sieci?  

a) tak 

b) nie 
 

8. Skąd Państwa dziecko posiada wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu? (można zaznaczyć 

więcej niż 1 odpowiedź) 

a) od rodziców 

b) od nauczycieli 

c) od kolegów/koleżanek 

d) z prasy, telewizji, itp. 

e) z innych źródeł (jakich?):………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Czy kiedykolwiek zauważyli Państwo, aby Wasze dziecko rozmawiało przez Internet o swoim domu, rodzinie, 

o sobie i swoich problemach? 

a) tak 

b) nie 
 

10. Czy zauważyli Państwo, aby Wasze dziecko podawało dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer 

telefonu) obcym osobom poznanym w Internecie? 

a) tak 

b) nie 

c) nie wiem 
 

11. W jaki sposób zabezpieczacie Państwo komputer z którego korzysta dziecko? 

a) programem antywirusowym 

b) blokadą rodzicielską 

c) hasłem dostępowym 

d) nie znam 
 

12. Jak reaguje Państwa dziecko w sytuacji, gdy coś Je zaniepokoi/ przestraszy podczas korzystania z Internetu? 

a) wyłączy komputer i nic nie robi 

b) rozmawia o tym z rodzicami/ opiekunami 

c) rozmawia z nauczycielem 

d) rozmawia z koleżanką/ kolegą 
 

13. Czy uważają Państwo, że długie korzystanie z komputera/telefonu/tabletu przez dziecko może 

spowodować? 

a) problemy ze wzrokiem 

b) problemy z kręgosłupem 

c) problemy z emocjami 

d) problemy z koncentracją 

e) inne……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi 

 


