
 

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły 

Drodzy Uczniowie 

Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza. Wasze odpowiedzi na postawione pytania pozwolą 

ocenić, czy uczniowie klas II - III znają koncepcję pracy szkoły. Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

1. Jak rozumiesz słowo koncepcja? 

a) pomysł 

b) plan 

c) projekt 

2. Jak często nauczyciele rozmawiają z Wami o najważniejszych założeniach koncepcji? 

a) często 

b) rzadko  

c) nigdy 

3. W jaki sposób uczestniczycie w przygotowaniu i zmianach koncepcji pracy szkoły? 

a) przedstawiamy nauczycielom ciekawe pomysły 

b) w czasie lekcji rozmawiamy o różnych możliwościach rozwiązań danej sytuacji 

c) wiemy, jakie umiejętności powinien posiadać uczeń kończący klasę I, II, III.  

4. Czym wyróżnia się Twoja szkoła? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

Na czym, Twoim zdaniem, szkoła skupia się najbardziej, co jest w niej najważniejsze? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5. Misją, czyli zadaniem do wykonania w naszej placówce jest hasło dotyczące: 

a) naszego bezpieczeństwa 

b) wzajemnego szacunku 

c) zdobywania wiedzy i bycia twórczym 

6. Uczeń klasy III powinien posiadać wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu napisać 

pozytywnie Sprawdzian  …………………………………………………… 

 



 

Ankieta dla uczniów klas IV-VI 

 Ewaluacja koncepcji pracy szkoły 

Drodzy uczniowie! 

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli nam zebrać Wasze opinie dotyczące procesów 

zachodzących w naszej szkole i podjąć starania, by podnosić jakość jej pracy. Dziękujemy za wypełnienie 

ankiety.  

1. Czy znasz koncepcję pracy naszej szkoły? Czy jest akceptowana? 

 

• Znam i akceptuję 

• Znam lecz nie akceptuję jej 

• Nie znam 

      2.  Czy miałeś/miałaś wpływ na tworzenie koncepcji pracy szkoły?  

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

3. Czy szkoła zaspokaja Twoje potrzeby edukacyjne? Prosimy wybrać jedną odpowiedź: 

 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

4. Czy poleciłabyś/poleciłbyś naukę w naszej szkole koleżankom i kolegom?  

 

• Tak 

• Nie 

• Proszę uzasadnić 

     …………………………………………………………………………………………....... 

 

   ……………………………………………………………………………………………….. 

 

      5. Czy szkoła pomaga Ci rozwijać zainteresowania i aspiracje? Prosimy wybrać jedną  

          odpowiedź: 

               

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

 

 

 

 



6. Czy Twoim zdaniem plan lekcji jest ułożony tak, że sprzyja uczeniu się?                              

Prosimy wybrać jedną odpowiedź: 

 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

       7.  Czy jesteś zazwyczaj zmotywowany/zmotywowana do nauki przez nauczycieli?      

            Prosimy wybrać jedną odpowiedź: 

 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

       8.  Czy Twoim zdaniem informacja zwrotna o wynikach pomaga Ci uczyć się.     

            Prosimy o wybór jednej odpowiedzi:  

 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

      9.  Czy nauczyciele traktują uczniów sprawiedliwie? Prosimy o wybór jednej  

           odpowiedzi: 

 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

      10. Czy masz poczucie, że w szkole jesteś traktowany/traktowana indywidualnie?  

            Prosimy o wybór jednej odpowiedzi: 

 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

      11. Uważam, że szkoła zapewnia mi bezpieczeństwo podczas (można zaznaczyć więcej  

             odpowiedzi):  

 

• Zajęć w klasie 

• Przerw 

• Wycieczek i wyjść poza szkołę 

• Nie zapewnia 

• Nie mam zdania 
 

 



 

Ankieta dla Rodziców 

Klas I-VI 

 Ewaluacja koncepcji pracy szkoły 

                                                               Szanowni Państwo!  

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli nam zebrać Państwa opinie dotyczące 

procesów zachodzących w naszej szkole i podjąć starania, by podnosić jakość jej pracy.    

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  

1. Czy jest znana Pani/Panu koncepcja pracy naszej szkoły? Czy jest akceptowana? 

• Znam i akceptuję 

• Znam lecz nie akceptuję jej 

• Nie znam 

      2. Czy miała Pani/Pan wpływ na tworzenie koncepcji pracy szkoły?                                          

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

       3.  Czy szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne Pani/Pana dziecka? Prosimy wybrać jedną  

           odpowiedź: 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

      4. Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan naukę w naszej szkole np. znajomym poszukującym  

          szkoły dla swojego dziecka?  

• Tak 

• Nie 

• Proszę uzasadnić 

 

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

 

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

 

5. Czy szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje Pani/Pana dziecka? Prosimy  

      wybrać jedną odpowiedź: 

               

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

 

 

 



 

 

      6.  Czy Pani/Pana zdaniem plan lekcji jest ułożony tak, że sprzyja uczeniu się? Prosimy  

           wybrać jedną odpowiedź: 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

       7. Czy Pani/Pana dziecko jest zazwyczaj zmotywowane do nauki przez nauczycieli?  

            Prosimy wybrać jedną odpowiedź: 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

     8. Czy Pani/Pana zdaniem informacja zwrotna o wynikach pomaga dziecku uczyć się.  

         Prosimy o wybór jednej odpowiedzi:  

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

    9. Czy nauczyciele traktują uczniów w równy sposób? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi: 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

      10. Czy ma Pani/Pan poczucie, że w szkole dziecko traktowane  jest indywidualnie?  

             Prosimy o wybór jednej odpowiedzi: 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

•  Zdecydowanie tak 

      11. Uważam, że szkoła zapewnia mojemu dziecku bezpieczeństwo podczas     

             (można zaznaczyć  więcej odpowiedzi):  

• Zajęć w klasie 

• Przerw 

• Wycieczek i wyjść poza szkołę 

• Nie zapewnia 

• Nie mam zdania 

     12. Czy to, w jaki sposób szkoła wychowuje uczniów odpowiada potrzebom Pani/Pana 

 

            dziecka? Prosimy o podanie jednej odpowiedzi: 

• Zdecydowanie nie 

• Raczej nie 

• Raczej tak 

• Zdecydowanie tak 

   13. Jak, zdaniem Państwa, uatrakcyjnić, wzbogacić czy urozmaicić zajęcia w szkole? 

 

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

 

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

 
 


