Załącznik 3.
ANKIETA DLA RODZICÓW
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem naszej
szkoły w zakresie współpracy szkoły z rodzicami. Szczere odpowiedzi Państwa zostaną wykorzystane do
celów badawczych dotyczących doskonalenia tego obszaru działalności szkoły. Ankieta jest anonimowa.

1. Moje dziecko jest uczniem:
a). przedszkola
b). szkoły podstawowej
c). gimnazjum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Czy w szkole funkcjonuje system współpracy z rodzicami?
TAK

NIE

NIE WIEM

3. Jeżeli „tak” to proszę zaznaczyć najczęściej występujące formy współpracy z rodzicami.
- zebrania z rodzicami
- wycieczki
- imprezy szkolne i klasowe (np. dyskoteki szkolne, uroczystości klasowe)
- szkolenia
- pomoc materialna (np. wpłaty na komitet rodzicielski)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Czy otrzymujecie Państwo regularne informacje o postępach i zachowaniu własnego dziecka?
TAK

NIE

5. Czy formy informowania o postępach w nauce i zachowaniu preferowane w szkole są dla Państwa jasne i
zrozumiałe?
TAK

NIE

6. Czy należałoby zmienić formy przekazywania informacji o postępach w nauce i zachowaniu?
NIE
TAK (na jakie?) ………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Czy są Państwo zadowoleni ze współpracy ze szkołą?
TAK

RACZEJ TAK

RACZEJ NIE

NIE

TRUDNO POWIEDZIEĆ
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8. Co zmieniliby Państwo w zakresie współpracy szkoły z rodzicami?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9. Czy są Państwo zainteresowani współpracą ze szkołą?
TAK

NIE

CZASAMI

10. Na jakim odcinku pracy szkoły można liczyć na Państwa pomoc?
a). organizowanie imprez szkolnych i klasowych
b). pomoc materialną (składka na komitet rodzicielski)
c). dzielenie się swoją wiedzą
d). pomoc w utrzymaniu estetyki szkoły
e). inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Czy Państwa zdaniem rodzice są wystarczająco informowani o problemach wychowawczych
występujących w szkole?
TAK

NIE

NIE MAM ZDANIA

12. Kto najczęściej informuje Państwa o problemach wychowawczych sprawianych przez dziecko / ucznia?
a). wychowawca
b). nauczyciel przedmiotu
c). pedagog
d). dyrektor
e). dziecko / uczeń
f). inni (kto?)……………………………………………………………………………………………………
13. Czy wiedzą Państwo w jaki sposób szkoła reaguje i przeciwdziała problemom wychowawczym?
NIE
TAK (jakie?) …………………………………………………………………………………………………...
14. Czy według Pani/Pana działania szkoły w aspekcie rozwiązywania i zapobiegania problemom
wychowawczym są wystarczające?
TAK

NIE

15. Czy znają Państwo program wychowawczy i profilaktyczny oddziału na dany rok szkolny?
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TAK

NIE

16. Czy wiecie Państwo jakie imprezy, akcje, konkursy itp. są organizowane w szkole?
TAK

NIE

17. Skąd pochodzi Państwa wiedza na temat różnorakich działań podejmowanych w placówce?
a). od dziecka / ucznia
b). od wychowawcy
c). od nauczycieli odpowiedzialnych za dane działanie
d). ze strony internetowej szkoły
e). z plakatów informacyjnych
f). inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………
18. Czy znają Państwo plan zajęć swojego dziecka?
TAK

NIE

19. Czy znają Państwo ofertę zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole?
TAK

NIE

20. Jeśli „tak” to czy jest ona zgodna z Państwa oczekiwaniami.
TAK
NIE (dlaczego?)…………………………………………………………………………………………………
21. Czy mają Państwo zastrzeżenia co do pracy szkoły?
TAK

NIE

22. Jeżeli „Tak”, to co należałoby zmienić w działalności szkoły w pierwszej kolejności.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Czy szkoła zapewnia Państwu stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami?
TAK

NIE

24. Jak często biorą Państwo udział w zebraniach z rodzicami?
a). systematycznie
b). Czasami
c). nigdy
25. Z jakich form kontaktów ze szkołą Państwo korzystają najczęściej?
a). zebrania ogólne
b). zebrania klasowe
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c). indywidualne rozmowy z wychowawcą
d). indywidualne rozmowy z nauczycielem
e). indywidualne rozmowy z psychologiem / pedagogiem
26. Jakie formy kontaktów ze szkołą Państwo preferują?
…………………………………………………………………………………………………………………
27. Czy odpowiada Państwu dotychczasowa pora (godzina) organizowania zebrań klasowych?
TAK
NIE (proszę podać preferowaną godzinę?) ……………………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Czy w szkole Państwa dziecka działa Rada Rodziców?
TAK

NIE

NIE WIEM

29. Jeśli tak, to czy wiedzą Państwo kto jest w trójce klasowej klasy Państwa dziecka?
TAK

NIE

30. Czy znają Państwo zakres działań Rady Rodziców?
TAK

NIE

31. Jeśli „tak” to proszę zaznaczyć najważniejsze uprawnienia Rady Rodziców:
a). uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy zespołu i program profilaktyki
b). opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zespołu
opracowanych na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny
c). opiniuje prace nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
d). opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego
e). opiniuje projekt planu finansowego zespołu składanego przez Dyrektora szkoły
f). deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
Dyrektora zespołu

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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