
Аналіз проведеного анкетування серед учнів 3-11 класів 

щодо комфортності та безпечності освітнього середовища 

 

З 27 по 31 січня 2020 року 94 учнів 3-11 класів Сторожницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

взяли участь в опитуванні щодо санітарно-гігієнічних умов, стану забезпечення 

навчальних приміщень, безпеки спортивних та ігрових майданчиків, роботи шкільної 

їдальні, обізнаності учнів  з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

1. На запитання «Чи комфортно  Вам у школі?»: 

47,9% (45 учнів) відповіли - комфортно;   

43, 6%   (41)- в цілому комфортно;   

7,4% (7)- не дуже комфортно;   

1,1% (1) - некомфортно. 

Висновок:  переважна  більшість  учнів, а саме,  86  учнів з 94 почувають себе 

комфортно; 8 учнів – некомфортно. 

 

2. На запитання «Як Ви оціните за 4-бальною шкалою  санітарні та комфортні  

умови  шкільних  приміщень?» 

 

а) Облаштування території навколо школи; 

18 учнів оцінюють на «відмінно»; 

44 учні – «добре»; 

27 учнів –  «погано»; 

8 учнів – «дуже погано». 

Висновок: 62 учнів з 94  задоволені облаштуванням території навколо школи; 35 

учнів – незадоволені. 

 

б) Чистота навчальних кабінетів; 

35 учнів оцінили на «відмінно»; 

43 учнів – «добре»; 

17 учнів – «погано»; 

5 учнів – «дуже погано». 

Висновок: 78 учнів задоволені санітарними умовами навчальних приміщень; 16 

учнів – не задоволені. 

 

в) Чистота туалетних кімнат; 

8 учнів оцінили на «відмінно»; 

20 учнів – «добре»; 

37 учнів – «погано»; 

29 учнів – «дуже погано». 

Висновок: 28 учнів задоволені санітарними умовами шкільних вбиралень; 66 учнів 

– не задоволені. 

 

г) Чистота їдальні   

34 учнів оцінили на «відмінно»; 



35 учнів – «добре»; 

21 учнів – «погано»; 

7 учнів – «дуже погано». 

Висновок:  69 учнів задоволені санітарними умовами шкільної їдальні; 28учнів – 

не задоволені. 

 

д) Чистота у спортивній залі   

10 учнів оцінили на «відмінно»; 

18 учнів – «добре»; 

41 учнів – «погано»; 

29 учнів – «дуже погано». 

Висновок: 28 учнів задоволені санітарними умовами спортивного класу; 70 учнів – 

не задоволені. 

 

ж) Температурний режим у школі   

32 учнів оцінили на «відмінно»; 

45 учнів – «добре»; 

18 учнів – «погано»; 

5 учнів – «дуже погано». 

Висновок: 78 учнів задоволені температурним режимом в школі; 23 учнів – не 

задоволені. 

 

3. На запитання « Чи  є  місце для рухливихігор та спокійного  відпочинку?» 

47,9% (45 учнів) відповіли:  Так. Цілком  достатньо 

31,9% (30 учнів ) – Потребує  удосконалення 

20,2% (9 учнів) – Недостатньо. 

Висновок: 50%  учнів вважають це питання вирішеним, 50% - ні. 

 

4. На запитання «Чи є харчування, яке пропонує   шкільна їдальня,  смачним  та 

корисним?» 

32 учнів вважають – так, їжа в їдальні завжди смачна і корисна;   

25 учнів – як правило, їжа в їдальні смачна і корисна;   

25 учнів – їжа несмачна;   

12 учнів – не знаю, бо не харчуюсь у шкільній  їдальні;  

Висновок: 57 учнів задоволені роботою шкільної їдальні; 25 учнів – ні. 

 

5. На запитання «Чи  інформує Вас заклад про те, як безпечно  користуватися  

Інтернетом?» 

62 учнів відповіли – так, проводяться  інформаційні  заходи;  

19 учнів – так, проводяться  лише  під час уроків   інформатики;   

9 учнів – ні, заходи не проводились, але я дотримуюся   загальноприйнятих правил 

безпечного   користування  мережею Інтернет; 

4 учнів – жодних  заходів не проводилося.  

Висновок: 62 учнів з 94 обізнані з правилами безпечного користування інтернетом, 13 

учнів – ні. 



 

6. На запитання «Чи  зручний і мотивуючий для навчання  простір  шкільної  

бібліотеки?» 

42 учнів відповіли – Так 

40 учнів – Недостатньо  зручний 

12 учнів –Ні. 

Висновок: 42 учнів задоволені умовами роботи в шкільній бібліотеці, 52 – ні. 

 

 

Висновки: 

1. Потребує удосконалення прибирання туалетних кімнат та спортивного класу. 

2. Потребує удосконалення облаштування робочого простору шкільної бібліотеки. 

3. Потребує облаштування додаткових місць для рухливих  ігор та спокійного  

відпочинку учнів. 

 

 

 

 

 

 

 


