
„Jestem dzieckiem, mam swoje prawa” 
 
Ankieta „Jestem dzieckiem, mam swoje prawa” została przeprowadzona w maju br. wśród 
uczniów z klas IV-VI (57 ankietowanych uczniów).  
Wyniki ankiety: 
 
Pytanie 1. Czy znasz prawa dziecka? 

Większość uczniów jest przekonana, że zna swoje prawa dziecka (73,7%). Co piąty posiada 
przekonanie, że zna tylko niektóre prawa (19,3%). Do nieznajomości praw przyznało się 4 
ankietowanych uczniów (7%). 
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Pytanie 2.  Kto zapoznał cię z prawami dziecka? 
 
Większość ankietowanych została zapoznana z prawami dziecka przez nauczycieli w szkole 
(82,4%), 66,7% przez rodziców, 28% uczniów samodzielnie szukała informacji na ten temat. 
Trzech ankietowanych zakreśliło odpowiedź „Nikt mnie nie zapoznał z moimi prawami” 
(5,2%). Nie koreluje to z pierwszym pytaniem ankiety. 
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Pytanie 3.  Jakie znasz najważniejsze prawa dziecka – wymień co najmniej 3 prawa 

Przy wymienianiu konkretnych praw dziecka znaczna większość uczniów (73,8%) nie miała 
problemu z wymienieniem co najmniej trzech przysługujących im praw.  Niepełną odpowiedź 
dało siedmiu ankietowanych – dwie odpowiedzi 7,0%, jedna odpowiedź 5,2%. Pięciu 
ankietowanych (8,8%) w ogóle nie udzieliła odpowiedzi, a trzech odpowiedziało 
nieprawidłowo (5,2%). 
 
Pytanie 4. Jaką nazwę nosi grupa uczniów decydująca wraz z nauczycielami o ważnych 
sprawach w szkole? 

Pomimo znacznej ilości dobrych odpowiedzi (84,4%) niepokoi fakt, że są wśród uczniów 
tacy, którzy nie wiedzą, że reprezentuje ich Samorząd Uczniowski (15,6%). 
 
Pytanie 5. Czy wiesz kto reprezentuje cię w Samorządzie Uczniowskim  ? 

Zdecydowanie więcej ankietowanych jest zorientowanych kto personalnie reprezentuje ich 
w w Samorządzie (91,2%). 
 
Pytanie 6. Zaznacz nazwę dokumentu w którym zostały zagwarantowane przez państwo 
prawa dziecka. 
Zdecydowana większość uczniów . (89,6%) wie, że aktem prawnym gwarantującym prawa 
dzieci jest Konwencja o Prawach Dziecka. 
 
Pytanie 7. Czy Konwencja o Prawach Dziecka obowiązuje tylko w Polsce? 

Nie wszyscy uczniowie jednak wiedzą, że ten akt prawny posiada rangę międzynarodową. 
Wie o tym 73,7% ankietowanych, do niewiedzy przyznaje się 21,1%, a w błędzie jest 5,2% 
ankietowanych. 
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Pytanie 8. Czy wśród nauczycieli jest ktoś, komu można zwierzyć się ze swoich kłopotów? 

Generalnie uczniowie mają zaufanie do nauczycieli. Wychowawcom ufa 50,9%, 
nauczycielom 35%, a pedagogowi szkolnemu 17,5%. Zupełnie nieufnych jest 12,3% (nie 
mają zaufania do nikogo), a niezdecydowanych jest 7%. 
 
Pytanie 9. Dokończ zdanie. Prawo do prywatności oznacza, że … 

Pytanie o znaczenie prawa do prywatności wskazuje, że orientacja ankietowanych w tym 
zakresie nie wygląda najlepiej. Aż 36,9% nie napisało nic albo zupełnie nie rozumie tego 
prawa. Pozostali (63,1%) w mniejszym lub większym stopniu wyjaśniali to na przykładzie, 
mniej lub bardziej zbliżonym do sedna prawa do prywatności. Nikt z ankietowanych nie 
podał znaczenia tego prawa. 
  
Pytanie 10. Jaka forma przekazu o twoich prawach byłaby dla ciebie najbardziej atrakcyjna? 
 
Dla ankietowanych uczniów najbardziej atrakcyjna forma przekazu o przysługujących 
prawach dziecka to: 
- prezentacja multimedialna – 45,6%, 
- przedstawienie – 40,3%, 
- wykład nauczyciela – 15,8%, 
- referat – 3,5%, 
- inna forma – 8,8% (ankietowani poproszeni o wskazanie jaka? w trzech przypadkach 
napisali, że nie wiedzą, w jednym ankietowany zaproponował prezentację multimedialną 
przygotowaną przez całą klasę, a jeden uczeń zaproponował film informacyjny). 
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Wnioski: 

 
Większość uczniów w naszej szkole zna swoje prawa dziecka (73,7%) Przy wymienianiu 

konkretnych praw dziecka znaczna większość uczniów (73,8%) nie miała problemu 
z wymienieniem co najmniej trzech przysługujących im praw. 

 Na podstawie wyników ankiety uczniowie zostali zapoznani z prawami dziecka przez 
nauczycieli w szkole (82,4%) oraz rodziców (66,7%), 28% uczniów samodzielnie szukała 
informacji na ten temat.  



Zdecydowana większość uczniów (89,6%) wie, że aktem prawnym gwarantującym prawa 
dzieci jest Konwencja o Prawach Dziecka. Nie wszyscy uczniowie jednak wiedzą (lub nie 
pamiętają o tym), że ten akt prawny posiada rangę międzynarodową. 

Dla ankietowanych uczniów najbardziej atrakcyjną formą przekazu o przysługujących im 
prawach byłaby prezentacja multimedialna (45,6%, ) i przedstawienie (40,3%). 

Uczniowie wiedzą kto personalnie reprezentuje ich w  Samorządzie Uczniowskim 
(91,2%). 

Niepokoić może fakt, że uczniowie nie rozumieją (lub nie znają) swojego prawa 
dotyczącego prywatności. Warto z nimi o tym porozmawiać na lekcjach wychowawczych. 
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