
ANKIETA
skierowana do absolwentów Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach

Drodzy Absolwenci!

W trosce o dobro uczniów opuszczających mury naszej szkoły pragniemy podnosić
jakość  swojej  pracy.  Ankieta  pomoże  nam  bliżej  poznać  Wasze  opinie  o  szkole.
W tym celu prosimy o udzielenie  kilku cennych dla  nas  informacji,  które  chcemy
wykorzystać do naszej dalszej pracy. 
Ankieta jest anonimowa.

Ankietę  można  skopiować,  wkleić  do  dowolnego  edytora  tekstu  i  po  wypełnieniu
przesłać na adres spsosnowice@op.pl 
Można ją też wydrukować, wypełnić, a następnie wrzucić do skrzynki na korytarzu
naszej szkoły lub przesłać na adres: 
Szkoła Podstawowa w Sosnowicach, 34-113 Sosnowice 107
Wydrukowane ankiety można także odebrać w sekretariacie szkoły.

1. Wiek
a) mniej niż 20 lat
b) 20 – 30 lat
c) 31 – 40 lat
d) 41 – 50 lat
e) więcej niż 50 lat

2. Płeć
a) kobieta
b) mężczyzna

3. Czy był Pan/ Pani zadowolony(a) z warunków kształcenia w naszej szkole?
a) tak
b) nie

4. Po ukończeniu naszej szkoły kontynuował/a  Pan/Pani  naukę w: (można 
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
a) gimnazjum
b) liceum
c) technikum / liceum zawodowym
d) zasadniczej szkole zawodowej
e) nie kontynuowałem nauki
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5. Jakie posiada Pan/Pani obecnie wykształcenie?
a) podstawowe
b) zawodowe
c) średnie
d) wyższe

6. Czy pracuje Pan/Pani zawodowo?
a) tak
b) nie
c) uczę się

7. Czy posyłając dziecko do szkoły podstawowej zadecydowałby/ zdecydowałaby 
się Pan/Pani na wybór naszej szkoły?
a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

8. Czy podczas nauki w naszej szkole miał/a Pan/Pani osiągnięcia naukowe, 
sportowe, artystyczne?
a) tak   - jakie? …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
b) nie 

9. Czy nasza szkoła dobrze przygotowała Pana/Panią do dalszej nauki?
a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie 

10. Jak  nasza  szkoła  przygotowała  Pana/Panią  do  radzenia  sobie  w  trudnych
sytuacjach?
a) bardzo dobrze
b) wystarczająco
c) słabo 

11. Czy uczęszczając do naszej szkoły czuł/a się Pan/Pani bezpiecznie?
a) tak
b) raczej tak
c) raczej nie
d) nie

12. Które z poniższych cech charakteryzowały/charakteryzują Pana/Pani zdaniem
naszą szkołę?
- wysoki poziom kształcenia



- wykwalifikowana kadra
- życzliwa atmosfera
- bezpieczeństwo wychowanków
- atrakcyjna oferta edukacyjna
- wyposażenie w odpowiedni sprzęt
- zajęcia pozalekcyjne
- rozwijanie talentów i zainteresowań
- wycieczki
- dobra współpraca z rodzicami

13. Co Pana/Pani zdaniem powinno się zmienić w naszej szkole?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...........................................................................................................................

14. Czy  po  ukończeniu  nauki  w  naszej  szkole  brał/a  Pan/Pani  udział
w organizowanych przez szkołę uroczystościach?
a) tak
b) nie

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.


