ANKIETA DLA UCZNIÓW

Drodzy Uczniowie
Wszystkie osoby związane ze szkołą prosimy o wypełnienie ankiet na jej temat: nauczycieli, Waszych
rodziców i Was także.
Interesuje nas, czy lubicie swoją szkolę, czego od niej oczekujecie, co chcielibyście w niej zmienid. Gdy
poznany Wasze opinie, będziemy starali się je uwzględnid w planach działania szkoły.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opracowane poza szkołą, prosimy o odpowiedzi, które w
pełni wyrażają Wasze opinie.
Jesteśmy przekonani, że informacje uzyskane dzięki Wam, posłużą poprawie funkcjonowania szkoły.
Odpowiadając na pytania, prosimy o wstawienie znaku X w kratkach, które odpowiadają Waszym
poglądom. Jeśli przy pytaniu nie ma tabelki, prosimy o zaznaczenie kółkiem numeru przy wybranej
odpowiedzi.

Uwaga :
Odpowiedzi „Trudno mi powiedzied” - oznaczone są wszędzie nr 9. Nie jest to pomyłka. O takiej
numeracji decydują względy techniczne, taki sam numer przy takiej samej odpowiedzi ułatwia
wpisywanie wyników do komputera.

PODPIS ORGANIZATORA BADAO
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ANKIETA DLA UCZNIÓW
 - Męska

1. Zaznacz w wolnej kratce swoją płed:
2. Czy lubisz swoją szkołę?

1. Tak

2. Raczej tak

 - Żeoska
3. Raczej nie

4.Nie

2A. Co lubisz w swojej szkole?
(prosimy wpisad)  …………………………………………………………………………………………………………….
2B. Czego nie lubisz w swojej szkole?
(prosimy wpisad)  …………………………………………………………………………………………………………….
3. Oceo jaka jest Twoja klasa? W każdej linijce (wierszu) zaznacz punkt, który odpowiada Twojej ocenie
klasy:
1
2
3
4
5
1. Czy Twoja klasa jest:





Niezgrana
Zgrana
2. Czy w Twojej klasie:
Są duże konflikty
między uczniami











Nie ma konfliktów
pomiędzy uczniami

3. Czy w Twojej klasie:
Są duże konflikty z
nauczycielami











Nie ma konfliktów z
nauczycielami

4. Czy w Twojej klasie panuje:

Niemiła atmosfera









Miła atmosfera

5. Czy w Twojej klasie:
Jedni wykorzystują i
wyśmiewają się z innych









Przyjaźnimy się i
pomagamy sobie



4. Czy uważasz, że nauczyciele dobrze uczą, jasno tłumaczą lekcje?
1. Tak

2. Raczej tak

3. Niektórzy tak,
niektórzy nie

4. Raczej nie

5.Nie

9. Trudno mi
powiedzied

5.Nie

9. Trudno mi
powiedzied

5. Czy uważasz, że nauczyciele sprawiedliwie oceniają uczniów?
1. Tak

2. Raczej tak

3. Niektórzy tak,
niektórzy nie

4. Raczej nie

6. Czy nauczyciele mają podobny poziom wymagao, czy są bardzo różni?
1. Wszyscy są wymagający ( często stawiają ndst.)
2. Większośd jest wymagająca
3. Mniej więcej połowa jest wymagająca

4. Kilku jest wymagających
5. Nikt nie jest wymagający
9. Trudno mi powiedzied

7. Ile czasu zajmuje Ci najczęściej odrabianie lekcji:
1. Na ogół nie odrabiam lekcji
2. Mniej niż godzinę

3. Około jednej godziny
4. Około dwu godzin

5. Trzy godziny lub więcej
9. Trudno mi powiedzied

8. Jeśli masz problem z odrobieniem lekcji, to kto Ci najczęściej pomaga? Zaznacz pasujące odpowiedzi:
1. Wyjaśnia mi ktoś z kolegów/koleżanek z klasy
2. Rodzice lub ktoś z rodziny, znajomi rodziców
(bezpłatnie)
3. Nauczyciel poza lekcjami lub na dodatkowych
lekcjach (bezpłatnie)

4. Chodzę na korepetycje
5. Gdy mam problemy z odrobieniem lekcji to je
odpisuję od innych
6. Uczę się dobrze i nie mam problemów z
odrabianiem lekcji
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9. Czy chodzisz obecnie na zajęcia pozalekcyjne w szkole?
9A. Jeśli chodzisz, to czy są to:
1. Lekcje wyrównawcze
2. Inne zajęcia nieodpłatne, jak np. kółka
przedmiotowe, SKS, lub inne …

1. Tak

2. Nie

3. Nie wiem

3. Zajęcia odpłatne
4. Chodzę na zajęcia płatne i nieodpłatne
9. Trudno mi powiedzied

9B. Jeśli nie chodzisz, to dlaczego?
1. W szkole nie ma zajęd pozalekcyjnych
2. W szkole nie ma dla mnie interesujących zajęd
3. Nie mam możliwości dojazdu do szkoły na zajęcia pozalekcyjne
4. Nie mam możliwości opłacenia zajęd
5. Mam zbyt dużo zajęd i nie mam czasu na dodatkowe lekcje w szkole
6. Inne powody: …………………………………………………………………….
9. Trudno mi powiedzied
10. Zaznacz, z jakimi opiniami się zgadzasz, a z jakimi nie.
1 – zdecydowanie się nie zgadzam
3 – raczej się zgadzam
2 – raczej się nie zgadzam
4 – zdecydowanie się zgadzam
NIE

TAK

Na wielu lekcjach można dowiedzied się ciekawych rzeczy

1

2

3

4

Tylko kujon stara się mied dobre stopnie

1

2

3

4

Praca nauczyciela jest i tak ciężka; nie warto utrudniad mu życia głupimi kawałami

1

2

3

4

Każdy powinien od czasu do czasu urwad się na wagary

1

2

3

4

Większośd nauczycieli stara się naprawdę pomóc uczniowi

1

2

3

4

Kto nie podpowiada i nie daje ściągad jest złym kolegą

1

2

3

4

To czego uczymy się w szkole przyda nam się później w życiu

1

2

3

4

Lepiej narazid się nauczycielowi niż wydad kogoś z klasy

1

2

3

4

11. Czy wśród nauczycieli w Twojej szkole jest ktoś, kogo
cenisz, kto jest dla Ciebie autorytetem?

1. Tak

2. Nie

12. Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole?
1. Tak

2. Raczej tak

3. Różnie bywa

4. Raczej nie

5.Nie

13. Czy w Twojej klasie zdarzają się:
Nigdy

Rzadko
(kilka
razy w
roku)

Czasami
Często
(kilka
(kilka razy
razy w w tygodniu)
miesiącu)

Bardzo często
(codziennie
lub prawie
codziennie)

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)
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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 – wpisz jakie?:

14. Jeśli miałbyś/łabyś jakiś poważny problem i nie wiedziałbyś/łabyś jak postąpid, to kogo mógłbyś/
mogłabyś poprosid o radę:
1. Kogoś z kolegów, koleżanek
2. Rodziców
3. Kogoś z rodziny

4. Któregoś z nauczycieli
9. Trudno mi powiedzied
5. Kogoś innego
6. Sam/a musiałbym/łabym rozwiązad mój problem

15. Czy znasz szkolny statut?

1. Znam go dobrze

2. Znam go tylko trochę

3. Nie znam go

16. Czy znasz prawa ucznia?

1. Znam je dobrze

2. Znam je tylko trochę

3. Nie znam ich

17. Wymieo jakieś trzy prawa ucznia:
1.  ………………………………………………………………..

3.  ………………………………………………………………..

2.  ………………………………………………………………..
18. Jak sądzisz, czy prawa ucznia są przestrzegane w Twojej szkole?
1. Tak,
zawsze

2. Tak,
czasem

3. Raz są przestrzegane,
a raz - nie

4. Wcale ich nie
przestrzegają

9. Trudno mi
powiedzied

4. wcale go nie
widad

9. Trudno mi
powiedzied

19. Jak oceniasz działalnośd uczniowskiego samorządu szkolnego?
1. jest bardzo
aktywny

2. dośd
aktywny

3. jest mało
aktywny

20. Czym przede wszystkim zajmuje się samorząd szkolny?
1. organizuje dyskoteki
2. organizuje imprezy i konkursy
3. pilnuje porządku w szkole
4. organizuje akcje zbierania
pieniędzy na potrzebujących
(charytatywne)

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi

5. wydaje gazetkę szkolną
6. organizuje pomoc w nauce
7. wstawia się u nauczycieli jeśli któryś z uczniów ma problemy
8. inne: (wpisz jakie)  ………………………………….………………

21. Czy jesteś dobrym uczniem/uczennicą:
1. Tak, na ogół mam dobre
stopnie

2. Jestem średnim
uczniem/uczennicą

3. Nie, na ogół mam słabe
stopnie

22. Jak sądzisz, jaką szkołę wybierzesz po skooczeniu gimnazjum?
1. Szkołę średnią dającą maturę (Liceum, Technikum)
2. Szkołę zasadniczą zawodową

3. Zakooczę naukę w gimnazjum
9. Trudno mi powiedzied

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
JEŚLI MASZ JAKIEŚ UWAGI CZY PROPOZYCJE DOTYCZĄCE SZKOŁY PROSIMY JE OPISAD:
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