
Szanowni Państwo,
Staramy się doskonalić prace naszych placówek oświatowych. W związku z tym zwracam się  
do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Chcę zapoznać się z Państwa opinią o 
szkole, do której uczęszcza Pana(i) dziecko. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą opra-
cowane zbiorczo poza szkołą, prosimy więc o odpowiedzi, które w pełni wyrażają Pana(i) po-
glądy. Informacje uzyskane  dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w pracy szkoły i gminy.

Z poważaniem

Wójt Gminy 

                   
Kwestionariusz ankiety dla rodziców

Odpowiadając na pytania, proszę wstawiać znak × w kratkach przy tych wariantach odpowie-
dzi, które najlepiej odpowiadają Pana(i) wiedzy lub opiniom. Będziemy też wdzięczni za krót-
kie uzasadnienia tych wyborów. Po wypełnieniu ankiety, prosimy o jej zwrot wraz z kodem  
dostępu,  co umożliwi pracownikom gminy przepisanie Pana(i) odpowiedzi do internetowej  
bazy danych.

1. Czy Pana(i) dziecko czuje się bezpiecznie w swojej szkole?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

 Prosimy o krótkie uzasadnienie ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. Czy Pana(i) dziecko osobiście spotkało się w szkole z sytuacjami/przypadkami:

1. bicia, szturchania kopania,

nigdy  rzadko  często  bardzo często nie wiem 

2. używania wulgarnych słów, obrażania innych,

nigdy  rzadko  często  bardzo często nie wiem 

3. kradzieży,

nigdy  rzadko  często  bardzo często nie wiem 

4. picia alkoholu,

nigdy  rzadko  często  bardzo często nie wiem 

5. palenia papierosów,

nigdy  rzadko  często  bardzo często nie wiem 

6. zażywania narkotyków,

nigdy  rzadko  często  bardzo często nie wiem 

7. wymuszania lub wyłudzania pieniędzy lub rzeczy,

nigdy  rzadko  często  bardzo często nie wiem 

8. innymi nagannymi sytuacjami, jakimi? ........................................................................

nigdy  rzadko  często  bardzo często nie wiem 



3. Czy uważa Pan(i), że wobec Pana(i) dziecka są przestrzegane prawa ucznia?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

 Prosimy o krótkie uzasadnienie ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

4. Jak ocenia Pan(i) organizację pracy szkoły pod kątem zapewnienia uczniom bezpieczeń-
stwa (ochrona przed przemocą,  napastowaniem, ucieczkami ze szkoły,  wejściem osób 
obcych itp.).

bardzo dobrze  dobrze  ani dobrze ani źle  źle  bardzo źle 

 Prosimy o krótkie uzasadnienie ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

5. Czy Pani(a) dziecko lubi chodzić do swojej szkoły? 

bardzo lubi  lubi  „chodzi, bo musi”  nie lubi  bardzo nie lubi 

 Prosimy o krótkie uzasadnienie ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

6. Jakie są Pan(i) relacje z nauczycielami?

bardzo dobre  dobre  ani dobre ani złe  złe  bardzo złe 

7. Czy oferta  zajęć pozalekcyjnych  mających  na celu rozwój zainteresowań i  uzdolnień 
dzieci odpowiada Pan(i) oczekiwaniom?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie       zdecydowanie nie  nie wiem    

Prosimy o krótkie uzasadnienie .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

8. Czy nauczyciele chętnie wyjaśniają uczniom, odpowiadają na ich pytania, pomagają, gdy 
coś jest szczególnie trudne?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

Prosimy o krótkie uzasadnienie .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

9. Czy lekcje są ciekawe i urozmaicone?

zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

Prosimy o krótkie uzasadnienie .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

10. Czy uważa Pan(i), że szkoła dobrze informuje o postępach w nauce i problemach dzieci?
zdecydowanie tak  raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie  nie wiem 

Prosimy o krótkie uzasadnienie .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

11. Jak Pan(i) ogólnie ocenia funkcjonowanie szkoły?

bardzo dobrze  dobrze  ani dobrze ani źle  źle  bardzo źle 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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