
DEBATA UCZNIOWSKA – 4-6 

KLASA IV KLASA VA KLASA VB KLASA VI 

1. Co cenimy w naszej szkole? 
 

Cenimy to, że często jest wf, sks, 
korektywa, zajęcia dodatkowe, 
konkursy i wycieczki, spotkania z 
rodzicami 
 

Nauczycieli, dojazd autobusem 
szkolnym, wyjazdy i imprezy 
 

miła atmosfera, uprzejmi nauczyciele, 
dojazd do szkoły autobusem, dobrze 
zaopatrzona biblioteka, sklepik szkolny, 
dojazdy na wycieczki kilkudniowe, 
tablica interaktywna, udział w różnych 
projektach 
 

Cenimy nagrody, nauczycieli, sklepik 
 

2. Co nam przeszkadza? 
 

Za mała szatnia, dzielenie sali 
gimnastycznej, brak bramek na sali 
gimnastycznej, większość piłek to flaki, 
brak stołówki, za dużo sprawdzianów i 
kartkówek, uszkodzone ławki, rzadkie 
wychodzenie na dwór 
 

To, że jesteśmy na korytarzu z 
młodszymi klasami 
Brak mydła 
Przepychanki w sklepiku 

 

hałas na przerwach, agresja wobec 
kolegów, brak szafek w szatni, brak 
mydła i papieru w toaletach, za dużo 
punktów ujemnych 
 

Dziewczyny  
Mały sklepik, mała świetlica, mała 
stołówka, dzielenie stali 
gimnastycznej, połączona stołówka i 
świetlica, za małą szatnia, brak lustra 
w łazience, częsty brak papieru i 
mydła 
 
Chłopcy 
Brak papieru w toalecie 
Nauczyciele 
Za krótki  przerwy 
Sala gimnastyczna (za mała) 
Brzydko pachnie w toalecie 
Nie ma ochrony 
 

3. Jak się w niej czujemy? 
 

Super, kiepsko, fatalnie, źle, bo 
nauczyciele krzyczą i zadają za dużo 
prac domowych, dobrze, za mało 
dziewczyn 

Dobrze 
 

bezpiecznie, odpowiedzialnie, 
nauczyciele nas wspierają 
 

Dziewczyny 
Jak w klatce, źle, bo jest zimno 
 
Chłopcy 



 Czujemy się niebezpiecznie 
Niewygodnie w szkolnych ławkach 
źle bo nauczycielom nie chce się z 
nami wychodzić  na dwór 
Źle 
 

4. Jak wygląda współpraca między uczniami, rodzicami, nauczycielami? 
 

Kiermasze, składki klasowe, rodzice 
kontaktują się między sobą i 
nauczycielami 
 

Kiedy prosimy, część naszych prób jest 
realizowane 
Pewne sprawy są z nami uzgadniane 
Rodzice uzgadniają z wychowawcą 
sprawy klasy, wyjazdy, prezenty dla nas 
 

nauczyciele organizują zajęcia 
wyrównawcze i zajęcia dodatkowe 
Rodzice pomagają w organizacji różnych 
imprez 
Samorząd współpracuje z rodzicami i 
nauczycielami 
Uczniowie w porozumieniu z 
nauczycielami organizują rozgrywki 
międzyklasowe 
Szkoła organizuje różne akcje 
charytatywne 
 

Dziewczyny 
Nie ma jej 
 
Chłopcy 
 
 

5. Czy jesteśmy z niej zadowoleni? 
 

Zadowoleni, bo nauczyciele organizują 
wycieczki , konkursy 
 

Trochę chcielibyśmy, aby była większa 
możliwość realizacji własnych 
pomysłów 
 

jesteśmy zadowoleni ze współpracy, 
niektórzy nie są zadowoleni 
Nauczyciele słuchają naszych pomysłów 
i próśb 
 

Dziewczyny 
Nie bo jej nie ma 
 
Chłopcy 
Nie - 
gdyż jest mała 
Bo nie ma papieru 
Bo nie ma papieru 
Bo śmierdzi w łazience 
Bo mamy stary, zużyty sprzęt 
Bo jest za mało komputerów w 
pracowni 
 

 



6. W jakim stopniu czujemy się odpowiedzialni za naszą szkołę? 
 

 W czasie rozgrywek, konkursów 
chcemy, staramy się zdobyć jak 
najlepsze miejsca 
Kiedy coś złego się dzieje informujemy 
osoby dorosłe 
 

czujemy się odpowiedzialni ponieważ 
reprezentujemy szkołę w zawodach 
sportowych i konkursach 
 

Dziewczyny 
W 100% ponieważ od nas zależy 
wizerunek 
 
Chłopcy 
W żadnym ponieważ część szkoły jest 
zniszczona 
 
 
 

7. Jak możemy się angażować w życie szkoły? 
 

Przychodzić, pomagać innym, 
współpracujemy, reprezentować szkołę 
w konkursach 
 

Brać udział w konkursach i zawodach 
współorganizować imprezy 
Współpracować z innymi, nie negować 
ich pomysłów 
 

angażujemy się biorąc udział w 
konkursach i akcjach charytatywnych 
 

Dziewczyny 
Robić gazetki 
Wydawać pieniądze w sklepiku 
ponieważ część pójdzie na cele szkoły 
 
Chłopcy 
Organizować konkursy 
Kupić papier 
 

8. Co chcielibyśmy zmienić w naszej szkole współpracując z rodzicami i nauczycielami? 
 

Więcej zajęć wf, szafki na klucz, większe 
sale, tablety zamiast książek 
 

Więcej zajęć w terenie 
Więcej zajęć artystycznych 
Imprezy, w których „występują” 
nauczyciele i rodzice 
 

więcej dyskotek, wycieczek 
Więcej wyjazdów na zawody 
Zapraszanie więcej ciekawych ludzi 
 

Dziewczyny 
Wygląd naszych klas 
Oddzielna świetlica i stołówka 
Oddzielne skrzydło dla gimnazjum 
Żeby klasy mogły ćwiczyć na całej Sali 
 
Chłopcy 
Żeby był papier w toalecie 
Pomalować szkołę 
Rozbudować salę gimnastyczną 
Nie dzielić sali na wf 
 



9. Co powinno się zmienić w naszej szkole, aby więcej osób angażowało się we wspólne działania na rzecz szkoły? 
 

Słuchać siebie nawzajem 
 

By docenionym za pomysły i chęć pracy 
 

Zachęcanie uczniów do brania udziału w 
projektach 
Zorganizowanie drużyn sportowych kl. 
4-6 
 

Dziewczyny 
Nasze powyższe prośby 
 
Chłopcy 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jaka jest nasza szkoła 

Co w niej cenimy 

Relacje nauczyciel-uczeń (niekt®ózy) 

Ciekawe  imprezy szkolne 

Przyjazna atmosfera 

Wyjazdy wycieczki szkolne 

Dobe wyposażenie Sali językowej 

Dożywianie 

Wychodzenie na boisko w ciepłę dni 

Dobre zorganizowanie balów karnawałowych i dnai rodzicny 

Cikekawe pomysłu su 

*miła atmosfera 

Dodatkwoe zajecia z projektów unijnych 

Miły personel 

Dodatkwoe imprezy (bal dyskoteka) 

Sks, kołą zainteresowań (chcemy więcej)wycieczki (ale mało) 

* 

Pomoc rodziców przy organizacji imprezdługie przerwy na Sali 

Autobus 

 

Co nam przeszkadza 

Brak luste w toaletach 

Mało atrakcyjny księgozbiór w bibliotece 

Brak czystości w Sali gimanstycznej, toaletach 

Brak środków czystości w toaletach 

Brak drzwi w łazience chloców 

Posputa suszarka w toalecie chłopcó 

Słabo wykorzystana sala językowa 

Brak stołówki 

Brak środków finanawowych su na nagrody 

Małe zaagnażówanie uczni1)ó w działnei szkoły 

Mała integracja klas 

Mało atrakcyjne lkcje, bnrak pomocy naukowych do chemii, przedmiotó2) przyrodniczych 



Brak działań su 

Brak zorganziwoanyc hsptokań su 

Brak stosowania sn 

*brak wi fi 

Brak pomocy dydaktycznych chemia wfizyka (odczynniki) 

Za rzadko spędzamy przerwy na zewnatrsz szkoły 

Łączenie z sp 

* 

Za mało imopre (dyskoteki, wieczry filmowe itp.) 

Brak współpracy uczeń – nauczyciel –rdozic 

Mało akcji charytatywnych 

Mało wyjazdów 

Muzyka n przerach 
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