
Аналіз відповідей опитування учнів 

1.Вам подобається перебувати у школі? 

 

2.Вам комфортно у школі? 

 

3.Як Ви оціните за 4-бальною шкалою(1 – дуже погано … 4 – відмінно) 

 

 

 



4. Чи є харчування, яке пропонує шкільна їдальня, смачним та корисним? 

 

5. Чи інформують Вас учителі, керівництво школи щодо правил охорони праці, техніки 

безпеки під час занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних 

ситуацій? 

 

6. Чи почуваєтесь Ви у безпеці, перебуваючи в школі? 

 

 

 



7. Якщо Ви потерпали від випадків булінгу (цькування), чи стали його свідком, то до кого Ви 

звертались за допомогою у закладі освіти? (можливо обрати кілька варіантів відповідей)  

 

 

8. У Вашій школі розроблено правила поведінки? Чи звертають учителі увагу на те, як ви 

дотримуєтеся правил поведінки? Чи ознайомлені Ви з ними ? 

 

 

 



9. Чи дотримуються Ваші права у закладі освіти? 

 

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

1. Коли дзвенить дзвінок нас залишають на 2-4 хв для заповнення дз хоча це наш час на 

відпочинок перерва 

2. На мою думку потрібно давати дітям якусь ЦІКАВУ ГРУ, щоб діти були розумними і в першу 

чергу людяними. Мені дуже -подобається система, яка діє у в'язниці там впродовж дня в'язні 

ведуть активний відпочинок ( СПОРТ), тому там не часто є випадки агресії між в'язнями.  

3. На мою думку права не порушуються 

4. Вчителі діють так як повинні бо інакше буде хаос і всі учні будуть стояти на головах 

5. Забирають телефон, це незеканно бо це моя власність 

6. Все влаштовує 

7. Мої права не порушують 

 

8. Інформує Вас заклад про те, як безпечно користуватися Інтернетом? 
 



9. Чи вважаєте ви безпечною територію нашої школи? 
10.  Ваші пропозиції щодо покращення безпечних умов перебування у нашій школі, у 

навчальному кабінеті, на території школи, у їдальні, у спортивній залі і т.д.  

 

1. Декілька місць відпочинку в коридорах, так як інколи, забороняють находится в кабінеті.  

2. Потрібно покращити здебільшого підлогу. 

3. Два входи було закрито, треба відкрити знову, бо багатьом людям незручно обходи пів 

школи. Сподіваюся вчителя завжди будуть прислуховуватися до учнів, і ставитися до 

них добріше 

4. Проведіть интернет у школу 

5. Я думаю потрібно поставити на вікна сигналізацію 

6. Антисептики в кабінетах, додати вогнегасники 

7. Щоб в спортивній залі було тепліше 

8. 1.дуже зручні були б шкафчики для учня, наприклад для особистих речей, портфеля 

(тому що в класі можуть речі красти та топчуться по ньому), спортивного одягу (для 

фізкультури) та змінного взуття. 2.моя пропозиція зробити "чіпи", як у ліцеї номер 4, 

тобто карточки для входу й виходу зі школи/в школу. завдяки їм діти не зможуть 

прогуляти школу, їх не викрадуть, як я написала в 16 питанні. 3. було б суперово, якщо 

б медсестра знаходилася в школі з 8 години ранку. або на клас надати аптечку, на 

випадок коли медсестри немає на роботі. 

9. Камери, зробити ремонт в їдальні, також у спортивному залі та зроби місце для укриття 

якщо почнеться війна 

10. проведіть по всій школі інтернет 

11. Пропоную закупити ігри для учнів для активного проведення часу, та різного виду 

змагання, також моя пропозиція запрошувати представників різни галузей наприклад: 

Історики, архіологи, біологи, фізики, військові, і тд .  

12. Обновити інтер'єр школи, він дуже старий 

13. У 30 каб встановити телевізор або мультимедійну дошку 

14. Призначати більше чергових по коридорах та на території під час навчального процесу. 

15. Потрібен охоронець . 

16. Добавити лавочки і швидше добудувати спорт майданчик 

17. Зробить більш широкі коридори ,зміцнить поли ,зробить високі забори навколо школи , 

охоронців би,і вхід до школи по білетами. 

18. Покращити умови в туалеті, 

19. У спорт залі зробить душ 

 

11. Наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями? 



 
 

 


