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Warszawa, 17 października 2014 r. 

Drodzy Nauczyciele! 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w badaniu Instytutu Badań Edukacyjnych „Bezpieczeństwo w 

szkole, klimat szkoły, klimat klasy”. Jego celem jest uzyskanie rzetelnych danych na temat relacji między 

uczniami i nauczycielami oraz bezpieczeństwa w polskich szkołach, w tym kwestii związanych z przemocą i 

agresją rówieśniczą. Badanie pozwoli szczegółowo opisać i zrozumieć sytuację w szkołach, co umożliwi 

przygotowanie rozwiązań systemowych dostosowanych do realnych problemów i potrzeb oraz przyczyni się 

do poprawy bezpieczeństwa w szkołach i panującej w nich atmosfery. 

Temat ten jest ważny dla nas wszystkich, a Państwa udział pozwoli nam zrozumieć perspektywę nauczycieli, 

ich doświadczenia, opinie oraz potrzeby w tym zakresie. Włączając się w ten projekt, mogą Państwo dać 

jasny przekaz uczniom, że temat ten jest dla Was ważny.  

Szkoła, w której Państwo pracujecie, zalicza się do prestiżowego grona 185 placówek, które biorą udział 

w tym ważnym przedsięwzięciu. W każdej ze szkół uczniowie z trzech wylosowanych oddziałów klasowych 

wypełnią wydrukowaną ankietę. Natomiast Państwa – Nauczycieli – chcielibyśmy zaprosić do wypełnienia 

krótkiej ankiety internetowej. W przypadku trudności z wypełnieniem takiej ankiety, będą mieli też Państwo 

możliwość wypełnienia ankiety papierowej. 

Bardzo zależy nam na udziale wszystkich zaproszonych nauczycieli. Gwarantujemy pełną anonimowość. 

Nad przebiegiem badania będzie czuwać starannie wybrany przez IBE wykonawca: instytut badawczy GfK 

Polonia. 

Bardzo zależy nam na szczerych odpowiedziach Państwa – osób, które najlepiej wiedzą, jak realnie wygląda 

sytuacja i jakie działania są potrzebne, by poprawić klimat szkoły. Chcemy poznać Państwa opinie,  

a także potrzeby w zakresie oczekiwanego wsparcia w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi. 

Podkreślamy, że jest to badanie naukowe, zapewniające pełną anonimowość wszystkim osobom 

i instytucjom biorącym w nim udział. Wszelkie dane zebrane podczas badania będą traktowane jako poufne 

i będą wykorzystywane wyłącznie do analiz zbiorczych. Wyniki poszczególnych szkół nie będą ujawniane, 

analizowane, ani przekazywane żadnym instytucjom czy organizacjom.  

W najbliższych dniach otrzymają Państwo kopertę z informacjami dotyczącymi dostępu do ankiety. Mogą ją 

Państwo wypełnić w dowolnym miejscu i czasie do 21 listopada 2014 roku. 

W podziękowaniu za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas każda szkoła, która weźmie udział 

w badaniu, otrzyma program multimedialny pt. PRZEMOC I CYBERPRZEMOC. W opracowanym przez 

specjalistów pakiecie znajdują się 3 płyty CD: pakiet dla nauczyciela, prezentacja dla uczniów oraz poradnik 

dla rodziców. Znajdą się tam scenariusze lekcji oraz filmy na temat przemocy. Zestaw został wzbogacony 

o testy psychologiczne oraz ankiety służące określeniu skali problemu. Nauczyciele będą mogli skorzystać 

z materiałów, które na zakończenie projektu przekazane będą do biblioteki szkolnej.  

Gdybyście mieli Państwo pytania odnośnie do udziału w projekcie, prosimy o kontakt z osobą zajmującą się 

jego realizacją w firmie badawczej GfK Polonia, telefonicznie 668 898 052 od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 9:00 do 17:00 lub mailowo na adres: klimatszkoly@ibe.edu.pl.  

Z wyrazami szacunku, 

dr Michał Sitek 

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych 

Instytut Badań Edukacyjnych 

 

Badanie jest realizowane w ramach projektu systemowego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu 

oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty. 


