
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na
pytania dotyczące aktywności
uczniów w szkole. Mamy nadzieję, że uzyskane w ten sposób
informacje będą pomocne w
planowaniu naszej dalszej pracy. Ankieta jest anonimowa.

1. Czy zdaniem Pani/Pana szkoła zapewnia uczniom możliwość

uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych?

- tak

- nie

- w ograniczonym zakresie

2. Czy zdaniem Pani/Pana oferta zajęć pozalekcyjnych jest

zróżnicowana?

- tak

- nie

3. Czy Pani/Pana zdaniem oferta zajęć pozalekcyjnych wynika z

potrzeb uczniów?

- tak

- nie

4. Czy aktywność uczniów jest przez Panią/Pana analizowana i

oceniania?

- tak

- nie

5. Jeśli tak, to w jaki sposób aktywność uczniów jest przez Panią/Pana

analizowana?

- na forum klasy,

-na posiedzeniach Rady Pedagogicznej

-w indywidualnych rozmowach z innymi nauczycielami,

-na zebraniach z rodzicami,



6. W jaki sposób aktywność uczniów jest przez Panią/Pana oceniania?

- oceną zachowania,

- oceną z przedmiotu

-pochwałą na forum klasy,

- pochwałą na forum szkoły,

- pochwałą na zebraniu z rodzicami,

7. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w

szkole?

-tak

- nie

8. W jakich formach aktywności uczniowie najchętniej uczestniczą?

- zajęcia sportowe

- zajęcia artystyczne

- koła przedmiotowe

-zajęcia wyrównawcze

- konkursy artystyczne

- uroczystości szkolne i klasowe

- projekty dydaktyczne

- wycieczki

-inne: …………………………………………………………………………………

9. Jakie zajęcia pozalekcyjne Pani/Pan prowadzi?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
10.Jakie aktywności uczniów wynikają z udziału w zajęciach?(np.: udział
w konkursie przedmiotowym, w akademii, zaprojektowanie i wykonanie gazetki
szkolnej, wystrój sali na dyskotekę itp.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



11. Czy uczniowie samodzielnie podejmują formy aktywności, które

przyczyniają się do ich rozwoju?

- tak

- nie
Jeśli tak, proszę podać przykład takiej
aktywności: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12. Czy pomysły uczniów są brane pod uwagę i realizowane?

- tak

- nie

13. Czy Pani/Pana zdaniem działania pozalekcyjne podejmowane w

szkole mają wpływ na rozwój uczniów?

- tak

- nie

-w niewielkim stopniu

14. Czy Pani/Pana zdaniem aktywność uczniów wpływa na

podniesienie jakości pracy

- tak

- nie

w niewielkim stopniu

15. Czy uczniowie angażują w swoją aktywność inne osoby ( innych

uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości)?

- tak

- nie

- w niewielkim stopniu

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


