„Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 1

ANKIETA DLA SZKÓŁ
WSPT w Koninie poza zadaniami statutowymi realizuje projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.2
Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, projekty konkursowe, pod nazwą: „Dobrze
przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” .
Jednym z zadań w projekcie jest rekrutacja szkół , które będą uczestniczyć w tym projekcie
oraz nauczycieli z tych szkół. Celem niniejszej ankiety jest:
·
·

uzyskanie od Państwa Dyrektorów szkół publicznych niektórych informacji o efektach pracy
edukacyjnej kierowanych przez Państwa szkół,
zgromadzenie informacji o warunkach lokalowych i bazie Państwa szkół

Informacje, których Państwo udzielicie zostaną wykorzystane do realizacji ww. projektu.

Część I: Informacja ogólna
1. Pełna nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………
2. Adres :
a. Ulica, nr: ……………………………..…………….…………..………………….…..…………
b. Kod pocztowy: ………………………….miejscowość:………. ………….………….….……
c. Lokalizacja szkoły:
· wieś ; miasto: do 10 tys. mieszkańców; do 20 tys. mieszkańców ; miasto powyżej 20 tys. Mieszkańców
·

d. Gmina: ………………………………..……Powiat: …………………….……………………...
e. Województwo: ……………………………………………...….………………….……..………
f. Numer kierunkowy: ……………………….nr telefonu: …………………..………….…………
g. Nr faksu: ……………………………e-mail: ………….………...………………….…………
h. Liczba nauczycieli: …………………………….(ogółem), w tym dyplomowanych
…………………….…………; mianowanych ……………………………….…………….
kontraktowych ……………………………………………
i. Liczba oddziałów: …………………………..Liczba uczniów: ……………..……………….……
3. Pomieszczenia: (odpowiedź: wymieniamy ile , tak lub nie)
a. świetlica ………….. biblioteka………………. sala gimnastyczna (ile?) ………………………;
boisko………………………………;
b. pracownia komputerowa ……………………………………..…(ile?);
c. pracownie (wyposażenie: dobre, bardzo dobre, brak):
• techniki …………………………………………………………………….…………;
• chemii …………………………………………………………………………..…….;
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•
•

fizyki ……………………………………………………………….……..………….;
biologii ……………………………………………………………….……………...;
przyrodnicza ………………………………………………..………………..………..
d. klasopracownie (jakie?) ……………………………..…….; ………………………………;
………………………………..…..…….; ……………………………….………………….;
…………………………………………….; ………………………..………………………;
…………………………….………….; ………………………………………………………
e. Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………..

Cz II: Samoocena

1. Ile form doskonalenia zawodowego nauczycieli zorganizowano w szkole w ciągu ostatnich trzech
lat, obejmujących:
a/.do 10h szkolenia

b/. od 11-30h szkolenia

c/. powyżej 30h szkolenia

2. W szkole pracują: ponadto (nie lub tak),
a. psycholog ……………….…...…… pedagog …………..……………………….
b. logopeda…………………….…… socjoterapeuta …..……..……………..……
c. doradca zawodowy ………………………………………………..…………….
d. Inny specjalista ………………………………………………………………..
..
3. Czy nauczyciele stosują komputery i technologię informacyjną, w tym możliwości Internetu w
pracy edukacyjnej w szkole, na różnych przedmiotach:
często, niezbyt często, bardzo rzadko, nie
4. Szkoła posiada własną stronę internetową, która funkcjonuje poprawnie:
a. Tak : proszę podać adres strony – www. ……………………………………….............…..
b. Nie
5. Jakie konkursy są organizowane w szkole:
a. przedmiotowe ………………….…………………………..……………………………….
(wymień trzy najczęściej organizowane )
b. sportowe: jakie ?………………….…………………..… …………….……………..………..
c. artystyczne – jakie? …………………...…………………..………….……………………….
d. inne …..…………………………………………........……………………….………….……
6. W szkole realizowane są ogólnoszkolne, przedmiotowe lub międzyprzedmiotowe projekty
edukacyjne?.
a. Tak: jakie? ……………………………………………………….……………………….
b. Niezbyt często; Bardzo rzadko
c. Nie ……………………………………………………………………………………….
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4. W szkole organizowane są dla uczniów zajęcia pozalekcyjne?
a. Tak : jakie? ………………………………………………………………………………………
(wymień trzy najczęściej wybierane przez uczniów)
b. Nie: dlaczego? …………..…………………………………………………………………….…
5. Osiągnięcia i sukcesy uczniów w bieżącym roku szkolnym:
a. w konkursach, zawodach i olimpiadach

Nazwa konkursu

Forma
Konkurs przedmiotowy
Konkurs artystyczny
Konkurs sportowy
Zawody sportowe
Olimpiada przedmiotowa
Olimpiada artystyczna
Olimpiada sportowa

Szczebel
Gminny
Powiatowy
Wojewódzki
Ogólnopolski
Międzynarodowy

Osiągnięcie
Laureat: miejsce……
Finalista
Wyróżnienie

Liczba
uczniów

b. na egzaminach zewnętrznych
Poziom kształcenia

Zakres /przedmiot

Średnia ocen

Najwyższy wynik

Liczba uczniów
Najniższy wynik

Średni wynik

Szkoła podstawowa
Szkoła gimnazjalna
Szkoła ponadgimnazjalna

część humanistycznej
część matem-fizyczna
j. polski
Matematyka
fizyka
informatyka
j. obcy ………………..

6. Jakimi swoimi przykładami dobrej praktyki szkoła dzieliła się na forum powiatu, gminy, województwa
(prezentowanie materiałów na konferencji, naradzie, seminarium, informacje na stronie internetowej):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Serdecznie dziękujemy

………………………………………………………………….
miejscowość i data
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