ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

Szanowni Paostwo

Szkoły należą do najważniejszych instytucji w naszej gminie /powiecie/. Najlepiej poinformowane o
tym, jak działa szkoła, są osoby, które najczęściej się z nią stykają lub w niej pracują. Dlatego też
postanowiliśmy spytad rodziców, nauczycieli i uczniów, co im się w szkole podoba, a co nie. Spośród
tych trzech grup nauczyciele są najlepszymi ekspertami, mogącymi wskazad na mocne i słabsze strony
placówki, w jakiej pracują. Poznanie Paostwa opinii pozwoli nam na głębsze rozpoznanie potrzeb
szkoły i w miarę naszych możliwości na ich zaspakajanie. Wyniki naszych badao zostaną Paostwu
przedstawione, wnioski z nich będziemy z Paostwem konsultowad.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane zbiorczo poza szkołą, prosimy o odpowiedzi,
które w pełni wyrażają Paostwa poglądy.

Prosimy o wstawienie znaku X w kratkach, które odpowiadają Paostwa poglądom. Jeśli przy
pytaniu nie ma tabelki, prosimy o zaznaczenie kółkiem numeru przy wybranej odpowiedzi.

Podpis organizatora badao
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1. Czy jest Pan/i zadowolony/a z pracy w tej szkole?
1. Tak

2. Raczej tak

3. Średnio

4. Raczej nie

5.Nie

1A. Zaletą tej szkoły jest:
(prosimy wpisać)  …………………………………………………………………………………………………………….
1B. Słabą stroną tej szkoły jest:
(prosimy wpisać)  …………………………………………………………………………………………………………….
2. Czy zgodził/a/by się Pan/i/ z następującymi stwierdzeniami na temat swojej pracy:
Tak

Raczej
tak

Raczej
nie

Nie

Trudno
powiedzied
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Moje zarobki są wystarczające
Nie grozi mi utrata pracy
Szkoła jest dobrze wyposażona
Moja praca cieszy się uznaniem dyrekcji
Uczniowie mnie lubią
Uczniowie są chętni do nauki
Mam swobodę decydowania o tym, jak wykonywad
moją pracę
Mam możliwośd wpływania na ważne decyzje
podejmowane w szkole
Obowiązki administracyjno-sprawozdawcze są proste
i nie zabierają dużo czasu
Mam szanse awansu
Władze gminne dbają o warunki pracy szkoły
3. Co stanowi największą przeszkodę w prowadzeniu lekcji?
1. Zróżnicowany poziom uczniów
2. Złe zachowanie uczniów
3. Zbyt liczne klasy

4. Brak odpowiednich pomocy dydaktycznych
5. Inne:  …………………………………………………………………………………….
6. Nie odczuwam jakiś poważnych przeszkód w prowadzeniu lekcji

4. Czy w klasach, w których Pan/i/ obecnie uczy, jest wielu uczniów, którzy bardzo często nie odrabiają
lekcji i nie uczestniczą w lekcjach?
1. Przeciętnie jest to większośd uczniów
4. Bardzo rzadko spotyka się w naszej szkole takich uczniów
2. Przeciętnie jest to ok. połowy klasy
5. Klasy są bardzo zróżnicowane, są takie gdzie większośd
jest przygotowana i takie gdzie większośd się nie uczy
3. Przeciętnie w klasach jest po kilku
uczniów
5. Jak Pan/i/ sądzi, gdy uczniowie mają problem z odrobieniem lekcji, to kto im najczęściej pomaga?
Prosimy o zaznaczenie wszystkich pasujących odpowiedzi
1. Tłumaczy ktoś z kolegów/koleżanek z klasy
2. Rodzice lub ktoś z rodziny
3. Nauczyciel poza lekcjami lub na dodatkowych lekcjach
(bezpłatnie)

4. Uczniowie uczęszczają na korepetycje
5. Uczniowie odpisują lekcje od innych
9. Trudno mi powiedzied
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6. Toczą się dyskusje o tym, jak szkoła powinna pracowad, z którymi z przytoczonych opinii zgadza się
Pan/i/:
Tak

Opinie:

1

Raczej
tak
2

Raczej
nie
3

Nie
4

Trudno
powiedzied
9

Szkoła powinna uczyd a nie wychowywad
Dystans w kontaktach z uczniem jest warunkiem zachowania
autorytetu nauczyciela
Powinno się zwiększad dyscyplinę i wymagania wobec uczniów
Gdyby zrezygnowano z ocen uczniowie przestaliby się uczyd
Tradycyjne, sprawdzone metody uczenia są najlepsze
Organizowanie pracy zespołowej uczniów daje na ogół marne
wyniki
Podkreślanie praw ucznia jest szkodliwe w procesie
wychowawczym

7. Czy w klasach, w których Pan/i/ obecnie uczy, jest wielu uczniów, którzy sprawiają poważne problemy
wychowawcze?
1. Na ogół jest to większośd uczniów
2. Na ogół jest to ok. polowy uczniów
3. Na ogół w klasach jest po kilku
takich uczniów

4. Bardzo rzadko spotyka się w naszej szkole takich uczniów
5. Klasy są bardzo zróżnicowane, są takie gdzie większośd
sprawia problemy i takie gdzie prawie nie ma takich uczniów

8. Czy zdarzają się w szkole następujące sytuacje, jak np.:
Rzadko
(kilka razy
w roku)

Czasami
(kilka razy
w
miesiącu)

Często
(kilka razy
w
tygodniu)

Bardzo
często
(codziennie
lub prawie
codziennie)

Trudno mi
powiedzied

Nigdy

Wagary
Wulgarne słownictwo
Bójki, pobicia
Kradzieże, zmuszanie dzieci do
przynoszenia pieniędzy lub innych rzeczy
Dręczenie młodszych, słabszych dzieci
przez starsze lub silniejsze
Agresywne zachowania uczniów wobec
nauczycieli (wymyślanie, szarpanie,
rzucanie przedmiotami itp.)
Agresywne zachowania nauczycieli wobec
uczniów (jak wyżej)
Przekazywanie komórką lub Internetem
złośliwych uwag lub zdjęd innych uczniów
Przekazywanie komórką lub Internetem
złośliwych uwag lub zdjęd nauczycieli
Organizowanie “ustawek”
Stosowanie używek przez uczniów:
a) papierosów
b) alkoholu
c) narkotyków
Inne, jakie:
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9. Czy zdarzają się konflikty, kłótnie pomiędzy rodzicami a nauczycielami?
1. Bardzo często

2. Często

3. Od czasu do czasu

4.Rzadko

5. Bardzo rzadko

10. Czy zna Pan/i/ szkolny statut?

1. Znam

2. Znam go powierzchownie

3. Nie znam go

11. Czy zna Pan/i/ regulaminy szkolne?

1. Znam

2. Znam powierzchownie

3. Nie znam

12. Czy w szkole przestrzegane są prawa rodziców?
1. Tak, są przestrzegane

2. Czasami są naruszane

3. Bardzo często są naruszane

9. Trudno
powiedzieć

3. Bardzo często są naruszane

9. Trudno
powiedzieć

13. Czy w szkole przestrzegane są prawa ucznia?
1. Tak, są przestrzegane

2. Czasami są naruszane

14. Jak Pan/i/ sądzi, jak wielu uczniów z tej szkoły po skooczeniu gimnazjum wybierze:
1. Szkołę średnią ( liceum, technikum)
-większośd
-ok. połowy

-ok. ¼

-kilku uczniów

-trudno powiedzieć

2. Zasadniczą szkołę zawodową
-większośd
-ok. połowy

-ok. ¼

-kilku uczniów

-trudno powiedzieć

3. Zrezygnuje z dalszej nauki
-większośd
-ok. połowy

-ok. ¼

-kilku uczniów

-trudno powiedzieć

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI JEŚLI PAOSTWO ZECHCĄ DOPISAD WŁASNE UWAGI NA TEMAT
FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, WARUNKÓW PRACY I PAOSTWA POTRZEB:

4

