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LEKKI PLECAK 
 

ANALIZA WYNIKÓW  ANKIETY 

„Zawartość plecaka” 

ROK SZKOLNYM 2020/21 

 
 

Ankieta została przeprowadzona w maju 2021r. wśród uczniów klas I – III Zespołu Edukacyjnego nr 9 

Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze 

 

 

OPRACOWANIE: Patrycja Skulska, Małgorzata Kielec 
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Liczba badanych uczniów 

 

Klasy I 83 

Klasy II 85 

Klasy III 116 

Razem 284 
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Co przyniosłeś dziś do szkoły w plecaku? 

 
KLASY I – 83 uczniów KLASY II – 85 uczniów KLASY III - 116 uczniów 

piórnik 79 76 108 

śniadanie 80 75 110 

chusteczki higieniczne 26 49 66 

zeszyt do korespondencji 17 38 38 

napój/woda 80 75 110 

pisaki w piórniku 37 17 39 

książkę 33 58 25 

farby 8 0 2 

zabawki 11 10 12 

album/pudełko z kartami 2 10 0 

blok rysunkowy lub techniczny 13 4 2 
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 PODSUMOWANIE 

1. W badaniu dotyczącym zawartości plecaka brało udział 83 uczniów klas 1, 85 uczniów klas 2 oraz 116 uczniów klas 3. Łącznie przebadano 

284 dzieci w wieku od 7 do 9 lat. 

2. W plecaku prawie wszyscy uczniowie klas 1-3 mieli: piórniki, drugie śniadanie i butelkę z wodą. 

3. Butelka wody w tornistrach wynika z obostrzeń reżimu sanitarnego. W szkole zamknięto poidełka na wodę. Dzieci nie miały dostępu do swoich szafek na szkolnych 

korytarzach. 

4. Część dzieci z klas 1 i 3 nadal nosi w piórnikach pisaki. Znacznie zmalała liczba dzieci klas 2, które nie noszą już mazaków w piórniku. 

5. Dzieci w większości nie noszą w plecakach farb, bloków, albumów z karteczkami. 

6. W plecakach uczniów klas 1-3 pojawiły się drobne zabawki. 

7. Zwiększyła się liczba książek do czytania w wolnym czasie. Najwięcej książek mieli uczniowie klas 2. Ze względów sanitarnych uczniowie nie mogli korzystać z szafek 

 i książek w świetlicy. Ograniczono możliwość przebywania poza salami lekcyjnymi podczas przerw. Dzieci nie miały swobodnego dostępu do regałów książkowych w 

bibliotece szkolnej. 

WNIOSKI 

1. W okresie pandemii oraz zaostrzonego reżimu sanitarnego na terenie szkoły, należy codziennie zaopatrzyć dzieci w wodę pitną gdyż wyłączone są  

z użytku poidełka szkolne. 

2. Nadal należy umożliwiać uczniom pozostawianie w wyznaczonych miejscach podręczników, ćwiczeń,  zeszytów oraz przyborów plastycznych. 

3. Pogłębiać wiedzę uczniów i rodziców na temat cennego wpływu picia wody.   

4. W dalszym ciągu należy wskazywać niezbędne wyposażenie uczniowskiego piórnika. 

5. Należy zachęcać uczniów do zostawiania w klasie przyborów plastycznych, które nie są używane na co dzień. 

6. Uwrażliwiać rodziców i uczniów na pakowanie plecaka według planu lekcji. 

7. Okres pandemii negatywnie wpłynął na wyniki badań. Należy jednak wziąć pod uwagę liczne obostrzenia sanitarne, które uniemożliwiły 

przestrzeganie wypracowanych wcześniej norm i zasad. 
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    Szkolny koordynator promocji zdrowia                                                                                                    Dyrektor Szkoły 

              Edyta Domagała                                                                                               Lidia Dubniewska 

…..………………………………………………………………..                                                                                    ………………………………………………….                      

podpis                                                                                                                                       podpis 

Numer telefonu: 661 738 867, mail: e.domagała@ze9zg.edu.pl 

 

Miejscowość i data:  Zielona Góra, dnia 20 czerwca 2021. 
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