
ANKIETA PROFILAKTYCZNA 

 

1. Czy wagarujesz? 

TAK   NIE 

 

Jaki jest najczęściej powód twoich wagarów? 

• Lęk przed odpytywaniem 

• Brak odrobionych zadań 

• Niechęć do porannego wstawania 

• Namowa kolegów 

• Inne, (jakie?) ……………… 

 

2. Wagarujesz: a) sam/a  b) z grupą kolegów  

 

3. Czy twoim zdaniem wagary są skutecznym środkiem rozwiązywania problemów 

szkolnych? 

• Zdecydowanie tak 

• Zdecydowanie nie 

• Nie wiem/nie mam zdania 

• Tak 

• Nie 

 

4. Czy miałeś kontakt z narkotykami? Jeżeli tak opisz, w jaki sposób? 

 

5. Czy znasz w swoim środowisku miejsca, w których możesz uzyskać informacje i pomoc 

w zakresie uzależnień? Wskaż te miejsca. 

 

6. Czy uważasz, ze w twoim wypadku jest problemem któraś z używek (alkohol, 

papierosy, narkotyki) Proszę wskaż ją/je 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

7. Co wpłynęło na to, że spróbowałeś: 

narkotyków:……………………….. 

alkoholu:………………………….. 

papierosów:………………………. 

 

8. Czy w Twojej bursie można pozyskać narkotyki?  

Jeśli tak, w jaki sposób? 

 

9. Czy zetknąłeś się w bursie z przejawami agresji, jeśli tak podkreśl wybraną odpowiedź? 

tak    nie 

 

➢ Ze strony wychowanków; 

➢ Ze strony wychowawców; 

➢ Ze strony innych pracowników bursy 

 

10. Czy takie rzeczy zdarzają ci się w bursie (jeśli tak, zaznacz które)? 

• Dokuczają Ci w jakiś sposób. Jaki……………………. 

• Jesteś przezywany 

• Jesteś izolowany lub wykluczany z grupy 

• Jesteś popychany 



• Jesteś zastraszany 

 

11. Jak czujesz się w Twojej grupie wychowawczej? W bursie? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. Z kim porozmawiałbyś, gdybyś miał poważny problem? 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

13. W jaki sposób wyrażasz swoje emocje? 

..............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

14. w jaki sposób radzisz sobie ze złymi emocjami (smutek, gorycz, rozpacz, żal, 

zwątpienie)? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

15. Empatia, to wczuwanie się w położenie drugiego człowieka. Czy potrafisz to? 

 

TAK    NIE  

 

 

16. Jak reagujesz, gdy ktoś w twojej obecności używa wulgaryzmów? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

17. co twoim zdaniem jest powodem używania przez młodzież wulgaryzmów? 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

18. jak często sam stosujesz wulgaryzmy? 

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

19. co to jest według Ciebie zdrowy styl życia? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

20. Co to jest prawidłowe żywienie? Czy znasz jego zasady (proszę wymień je)? 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 



 

21. Który z podanych poniżej zakresów tematycznych, najbardziej Cię interesuje? 

➢ problematyka agresji wśród młodzieży 

➢ problematyka narkotyków 

➢ alkoholu 

➢ papierosów 

 

 

 

 

 

 

 


