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ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ  
im. ORŁA BIAŁEGO W KORYTACH 

 
Aby odpowiedzieć proszę wstawić znak X w wybranym przez Państwa obszarze. W pytaniach 

otwartych proszę o udzielenie rzetelnej odpowiedzi. Ankietę można podpisać. 
Dziękuję za wypełnienie ankiety, jej wyniki pozwolą rozpoznać państwa oczekiwania i potrzeby. 

 
1. Czy zna Pan(i):  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jak ocenia Pan(i) swój wpływ na sprawy szkoły? 
  
  
 

  
 
3. Czy zna Pan(i) prawa i obowiązki swojego dziecka jako ucznia? 
 

Prawa  TAK NIE 
Obowiązki TAK NIE 

4. Czy uważa Pan(i), że dziecko jest sprawiedliwie oceniane? 
 

TAK NIE 
Tylko z niektórych 

przedmiotów 
  np.: 

5. Jakiej pomocy udziela szkoła uczniom mającym trudności w nauce? 

Udziela  Nie udziela Nie mam wiedzy 
np.:    

 
 
6. Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania informacji o dziecku? 

 
A) Informacja o moim dziecku jest rzetelna i wyczerpująca,  
B) Najczęściej dowiaduję się jedynie o niedociągnięciach w 
nauce mojego dziecka, 

 

C) Jestem informowany(a) jedynie o ocenach dziecka,  
D) Praktycznie nie jestem informowany(a) o postępach mojego 
dziecka, 

 

E) Jest jeszcze inaczej. Np.: Dziecko jest oceniane za 
zachowanie nie za naukę. 
 

 

 TAK NIE CZĘŚCIOWO 

Statut szkoły    

Wewnątrzszkolny system oceniania    

Program wychowawczy szkoły    

Program profilaktyczny szkoły    

Nie mam wpływu Mam znaczący wpływ 
Nie wiedziałem(am), 
że mogę mieć wpływ 
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7. Informacje o swoim dziecku uzyskuję? 
 

 
 

 

 

  

8. Jak ocenia Pan(i) swoje kontakty z nauczycielami? 
 
Dobre Dobre z niektórymi nauczycielami Złe Nie mam kontaktu 

    
 

9. Czy rodzice są bieżąco informowani o życiu i aktualnych sprawach społeczności szkolnej? 
 

TAK NIE 
np.:  

 
 
10. Proszę podać 3 przykłady. 

 
11. Jakie są Pana(i) oczekiwania w stosunku do szkoły? 

 
 

 

A) Na spotkaniach wywiadowczych,  
B) Z dzienniczka ucznia dziecka,  
C) Z rozmów z dzieckiem,  
D) Podczas rozmów na wezwanie nauczyciela, wychowawcy,  
E) Z własnej inicjatywy jeżdżę do szkoły, by uzyskać informację,  

Sytuacji najbardziej przyjemnych w szkole  
dla dziecka 

Sytuacji najbardziej przykrych w szkole  
dla dziecka 

  


