
ANKIETA DLA RODZICÓW
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 Pani/Pana zdaniem szkoła motywuje uczniów do własnej

aktywności?

- tak

- nie

- nie wiem

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób szkoła motywuje uczniów do własnej

aktywności? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

- organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi

- umożliwia uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

- proponuje zajęcia w kółkach zainteresowań, w tym zajęcia sportowe

-realizuje projekty własne i inne

3. Kto miał wpływ na wybór dodatkowych zajęć przez Państwa

dziecko?

-nikt nie miał wpływu, samodzielnie wybrało

-wpływ miał nauczyciel

-wpływ mieli rówieśnicy

-wpływ mieli rodzice

4. Czy Państwa dziecko zaproponowało nauczycielom podjęcie się

zorganizowania jakiegoś dodatkowego zadania?

- tak

- nie

- nie wiem
Jeśli tak, to jakiego zadania?
…………………………………



5. Czy szkoła realizuje działania zaproponowane przez dzieci?

- tak

- nie

- nie wiem

6. Jeżeli tak, to które z wymienionych zadań zaproponowanych przez

uczniów realizuje szkoła? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

-szczęśliwy numerek

-dyskoteki

-wycieczki

-wyjazdy do kina, teatru, muzeum

-konkursy

-zajęcia pozalekcyjne wybrane przez uczniów

-pomoc kolegom w nauce

7. W których zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę

uczestniczy Państwa dziecko? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

-wokalne

-teatralne

-plastyczne

-sportowe

-taneczne

-przedmiotowe koła dla uczniów zdolnych

-przedmiotowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

8. Czy Państwa dziecko brało udział w akcjach na rzecz środowiska

lokalnego organizowanych przez szkołę (np. akcje na rzecz osób

potrzebujących, akcje na rzecz zwierząt, akcje ekologiczne)?

- tak

- nie

-nie wiem



9. Czy Państwo proponowaliście w szkole organizowanie dodatkowych

form aktywności dla swoich dzieci?

-tak

-nie

10. Jeżeli tak, to jakie formy dodatkowej aktywności w szkole

proponowaliście Państwo dla

swoich dzieci?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


