
Wyrażenie zgody na udział dziecka w badaniu ankietowym
„Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów 2018”

dla miast i gmin biorących udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”
 
Nazwa placówki uczestniczącej w badaniu: 

………………………………………………………………………………………………………………

ORGANIZATOR BADANIA
Badanie „Ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów 2018” jest realizowane przez Stowarzyszenie Pro-
ducentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł 2018”, przy współpracy z samorządami terytorialnymi.

POPULACJA I GRUPA BADAWCZA
Badaną populacją będą uczniowie szkół podstawowych z samorządów biorących udział w kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”. Do badań ankietowych przystąpią dzieci i młodzież w dwóch grupach 
wiekowych: młodsze klasy V i VI SP oraz starsze roczniki, czyli klasy VII i VIII SP.

SPOSÓB I CELE REALIZACJI BADANIA
Badanie będzie realizowane za pomocą liczącego 60 pytań kwestionariusza ankiety internetowej 
(CAWI) wypełnianej audytoryjnie. Odpowiedzi na pytania uczniowie będą udzielać anonimowo w sali 
komputerowej na lekcji wychowawczej/informatycznej. Badanie będzie trwało maksymalnie 45 minut.
Posłuży ono do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży wobec pro-
blemów tożsamych z obszarami tematycznymi diagnozy: jakość życia i zdrowia, nawyki żywieniowe, 
postawy wobec używek, ocena relacji rodzinnych i postawy wobec tradycji, oczekiwania edukacyjne, 
relacje z rówieśnikami, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowych technologii, priorytety życiowe, 
wydatki młodzieży i oczekiwania finansowe, aktywność społeczna. Wnioski z badania posłużą opra-
cowaniu planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zakresem 
wszystkie obszary życia młodzieży. Lista pytań ankietowych do wglądu u dyrektora placówki przystę-
pującej do badania.

BADANIE JEST ANONIMOWE
Podczas wypełniania ankiety badany nie będzie proszony o podanie swoich danych osobowych: imie-
nia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu i nazwy szkoły. Po wypełnieniu ankiety nie ma takiej możli-
wości, aby zidentyfikować personalnie uczestnika badania.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniu ankietowym „Ogólnopolska diagnoza społeczna 
uczniów 2018” przeprowadzanym metodą internetową, realizowanym w roku 2018 w ramach kampa-
nii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”.

……………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażenie zgody można pobrać ze strony internetowej: www.trzezwyumysl.pl


