
Результати анкетування учнів  

 

 



Якщо розклад занять не задовільняє то чому?20 відповідей 

Задовільняє 

- 

Задовільняє 

Нез 

не зручна послідовність уроків 

Особисто претензій поки не маю 

Більш стає важко коли в один день є важкі предмети 

Важко якщо в один день є важкі уроки 

Вцілому задовольняє 

Все подобається 

Задовільний 

Задовільняє  

Розклад дуже погано поставляний, увольте того хто його робив 

Повиний бути 1 урок фізкультури 

Здебільшого задовільний 

Багато складних предметів в один ден 

 



Звідки ви отримуєте інформацію про те, що таке булінг, інші форми насильства59 відповідей 

Від вчителів 

Від вчителів 

Вчителі, Інтернет 

Школа¯\_(ツ)_/¯ 

Від вчителів,психолога та інших людей 

від класного керівника та інформаційних джерел 

під час класних годин  

Класный керівник 

інтернет, соц мережі, розмови з друзями/вчителями 

Розповідає шкільний психолог 

В школі ( від вчителів та психологів ) , у своєму колі спілкування та звичайно з інтернету 



інтернет 

Виховні години, а також з уроків осн. здоров'я 

Під час класних годин, нас ознайомлює Класний керівник. Та шкільний уряд школи 

в школі 

Від вчителів та з інтернету 

Отримую інформацію під час класних годин 

Інтернет, Вчителі 

від класного керівника 

Класний керівник 

Інтернет 

від психолога, вчителя основ здоров'я 

від вчителів 

Новини,Інтернет ,з розповідей вчителів або друзів,родичів 

інтернет, інформування вчителів та батьків 

школа 

Від вчителів та психолога. 

Психолог 

. 

Від класного керівника 

на уроках 

З комп'ютерної гри від Valve Dota 2 

Вчителі проводять бесіди 

від вчителів та психолога 

Класний керівник, психолог 

Через соціальні мережі, від вчителів 

Розповідають психологи як уникнути булінгу 

Від шкільного психолога, від класного керівника 

Вчителі,психологи,інтернет ресурси 

з школи 

від класного керівниас 



Психологія 

Розповідають у школі 

Вчителі 

з свого класу 

Від однолітків 

Від психолога 

Соціальні мережі 

Від психологів (інших вчителів) 

Інтернет, школа 

Класний керівник, під час навчального процесу, інтернет 

Від учителів 

На уроках, та якщо вчитель бачить сварку 

Інтернету 

Вчитель, інтернет. 



 



 

 

 



 



Якщо  Ваші права у закладі освіти порушуються, то які саме і в чому це проявляється?11 відповідей 

Не порушуються 

Нез¯\_(ツ)_/¯ 

не порушуються 

Не порушуються. А якщо порушувалися то я не пам'ятаю 

Я нічого не порушую 

Зниження оцінок як вид приниження зі сторони вчительки 

Не порушуються 

Правила самоповедінки 

. 

Нічого такого 

- 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 


