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Ankieta 
dla rodziców 
ucznia ósmej klasy  

 

 

 

  

kod ucznia 



Szanowna Pani, Szanowny Panie,Szanowna Pani, Szanowny Panie,Szanowna Pani, Szanowny Panie,Szanowna Pani, Szanowny Panie,    

 

klasa, do której chodzi Pani/Pana dziecko, bierze udział w badaniu prowadzonym w ramach projektu 

„Obserwatorium oświatowe”. Projekt ten, realizowany we współpracy Urzędu Miasta Ostrołęki z Wydziałem 

Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, ma na celu zgromadzenie danych przydatnych w planowaniu  

i doskonaleniu działań edukacyjnych w mieście. 

Poniższa ankieta dotyczy historii edukacyjnej Pani/Pana dziecka (ucznia ósmej klasy szkoły podstawowej), 

warunków domowych, w jakich się ono uczy oraz Pani/Pana oczekiwań co do jego przyszłej edukacji. 

Uzyskane informacje będą miały duże znaczenie dla podnoszenia jakości edukacji w Ostrołęce. Pomogą 

lepiej poznać proces uczenia się ostrołęckich uczniów i skuteczniej wspierać szkoły w dobrym nauczaniu. 

Bardzo prosimy o odpowiedź na każde pytanie ankiety. Zapewniamy, że wszystkie odpowiedzi będą 

traktowane jako ściśle poufne. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego 

 

 

Prosimy o wypełnienie ankiety przez matkę albo ojca lub prawnego opiekuna dziecka.  

Może być wypełniona wspólnie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 

 

 

    

InstrInstrInstrInstrukcja wypełniania ankietyukcja wypełniania ankietyukcja wypełniania ankietyukcja wypełniania ankiety    

Przy każdym pytaniu podajemy, jaką liczbę odpowiedzi należy zaznaczyć. Kiedy dokona Pani/Pan wyboru, prosimy 

zaznaczyć wybraną odpowiedź wstawiając krzyżyk (XXXX) w odpowiednią kratkę, np.:    

Przykład 

Ilu mieszkańców liczy miejscowość,Ilu mieszkańców liczy miejscowość,Ilu mieszkańców liczy miejscowość,Ilu mieszkańców liczy miejscowość,    w której Pani/Pan mieszka?w której Pani/Pan mieszka?w której Pani/Pan mieszka?w której Pani/Pan mieszka?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 

 

 

W jakim języku rozmawia Pani/Pan z dzieckiemW jakim języku rozmawia Pani/Pan z dzieckiemW jakim języku rozmawia Pani/Pan z dzieckiemW jakim języku rozmawia Pani/Pan z dzieckiem::::    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdej linijce.    

 tak nie 

po polsku ------------------------------------------   
po angielsku  -------------------------------------   

  

do 5 tys. mieszkańców ------------------ 1 

od 5 tys. do 50 tys. mieszkańców ---- 2 

od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców - 3 

powyżej 100 tys. mieszkańców -------- 4 

XXXX    

XXXX    

XXXX    



→ → → → Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania 6666....    

 EDUKACJA DZIECKA 

W tej części znajdują się pytania dotyczące dziecka i jego drogi edukacyjnej. Pytania dotyczą dziecka, które przyniosło 

ankietę (uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej). 

1.1.1.1. Płeć dziecka:Płeć dziecka:Płeć dziecka:Płeć dziecka: 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

dziewczynka  1  chłopiec  2 

2.2.2.2. Data urodzenia dziecka:Data urodzenia dziecka:Data urodzenia dziecka:Data urodzenia dziecka:    

dzień        miesiąc         rok 

3.3.3.3. Ile lat, nie licząc zerówki, dziecko uczęszcIle lat, nie licząc zerówki, dziecko uczęszcIle lat, nie licząc zerówki, dziecko uczęszcIle lat, nie licząc zerówki, dziecko uczęszczało do przedszkola?zało do przedszkola?zało do przedszkola?zało do przedszkola? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 

 

4.4.4.4. Do ilu różnych przedszkoli, nie biorąc pod uwagę zerówki, uczęszczało dziecko?Do ilu różnych przedszkoli, nie biorąc pod uwagę zerówki, uczęszczało dziecko?Do ilu różnych przedszkoli, nie biorąc pod uwagę zerówki, uczęszczało dziecko?Do ilu różnych przedszkoli, nie biorąc pod uwagę zerówki, uczęszczało dziecko?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

1  ----------------- 1 

2  ----------------- 2 

3 lub więcej ---- 3 

 

5.5.5.5. Do którego przedszkola, nie biorąc pod uwagę zerówki, uczęszczało dziecko?Do którego przedszkola, nie biorąc pod uwagę zerówki, uczęszczało dziecko?Do którego przedszkola, nie biorąc pod uwagę zerówki, uczęszczało dziecko?Do którego przedszkola, nie biorąc pod uwagę zerówki, uczęszczało dziecko?  

Jeśli dziecko zmieniało przedszkole, proszę wybrać to, do którego uczęszczało dłużej. Jeśli czas uczęszczania był taki sam, 

proszę wybrać ostatnie przedszkole dziecka. 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 

6.6.6.6. GdzieGdzieGdzieGdzie    dziecko uczęszczało do zerówkidziecko uczęszczało do zerówkidziecko uczęszczało do zerówkidziecko uczęszczało do zerówki???? 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

w przedszkolu    1    w szkole   2  

 

nie uczęszczało w ogóle ---- 1 

jeden rok ---------------------- 2 

dwa lata ----------------------- 3 

trzy lata lub dłużej ----------- 4 

Przedszkole miejskie nr 1 w Ostrołęce, ul. rtm. W. Pileckiego 11A / ul. Sikorskiego 2 ----- 1 

Przedszkole miejskie nr 5 w Ostrołęce, ul. Piękna 12 ---------------------------------------------- 2 

Przedszkole miejskie nr 7 w Ostrołęce, ul. dr. Józefa Psarskiego 24 ---------------------------- 3 

Przedszkole miejskie nr 8 w Ostrołęce, ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 12 ----------------- 4 

Przedszkole miejskie nr 9 w Ostrołęce, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16 ------------------ 5 

Przedszkole miejskie nr 10 w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 7 -------------------------------------- 6 

Przedszkole miejskie nr 13 w Ostrołęce, ul. Dzieci Polskich 5 ----------------------------------- 7 

Przedszkole miejskie nr 15 w Ostrołęce, ul. Stefana Jaracza 5 ---------------------------------- 8 

Przedszkole miejskie nr 16 w Ostrołęce, ul. Powstańców 4 -------------------------------------- 9 

Przedszkole miejskie nr 17 w Ostrołęce, ul. Marii Konopnickiej 6 ------------------------------ 10 

Przedszkole miejskie nr 18 w Ostrołęce, ul. Mieczysława Karłowicza 18 --------------------- 11 

Inne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Proszę podać pełną nazwę i adres.  

…………………………………….…………..……..………, ul. …………………..……………………………., Miasto: …………………….…………….…. 
                                 (nazwa) 



7.7.7.7. Proszę wybrać placówkę, Proszę wybrać placówkę, Proszę wybrać placówkę, Proszę wybrać placówkę, dodododo    której dziecko uczęszczało do zerówki. której dziecko uczęszczało do zerówki. której dziecko uczęszczało do zerówki. której dziecko uczęszczało do zerówki.     

Jeśli dziecko zmieniało placówkę w czasie uczęszczania do zerówki, proszę wybrać tę, do której uczęszczało dłużej. Jeśli czas 

uczęszczania był taki sam, proszę wybrać tę, do której uczęszczało jako do ostatniej. 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 

8.8.8.8. Ile lat kończyło dziecko w roku rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej?Ile lat kończyło dziecko w roku rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej?Ile lat kończyło dziecko w roku rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej?Ile lat kończyło dziecko w roku rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.    

pięć lat  ------------------ 1 

sześć lat  ----------------- 2 

siedem lat --------------- 3 

osiem lat lub więcej -- 4 

 

9.9.9.9. W której szkole dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej?W której szkole dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej?W której szkole dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej?W której szkole dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.    

 

 

 

 Przedszkole miejskie nr 1 w Ostrołęce, ul. rtm. W. Pileckiego 11A / ul. Sikorskiego 2 ------------------------------- 1 

 Przedszkole miejskie nr 5 w Ostrołęce, ul. Piękna 12 ------------------------------------------------------------------------ 2 

 Przedszkole miejskie nr 7 w Ostrołęce, ul. dr. Józefa Psarskiego 24 ------------------------------------------------------ 3 

 Przedszkole miejskie nr 8 w Ostrołęce, ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 12 ------------------------------------------- 4 

 Przedszkole miejskie nr 9 w Ostrołęce, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16 -------------------------------------------- 5 

 Przedszkole miejskie nr 10 w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 7 ----------------------------------------------------------------- 6 

 Przedszkole miejskie nr 13 w Ostrołęce, ul. Dzieci Polskich 5 -------------------------------------------------------------- 7 

 Przedszkole miejskie nr 15 w Ostrołęce, ul. Stefana Jaracza 5 ------------------------------------------------------------- 8 

 Przedszkole miejskie nr 16 w Ostrołęce, ul. Powstańców 4 ---------------------------------------------------------------- 9 

 Przedszkole miejskie nr 17 w Ostrołęce, ul. Marii Konopnickiej 6 -------------------------------------------------------- 10 

 Przedszkole miejskie nr 18 w Ostrołęce, ul. Mieczysława Karłowicza 18 ------------------------------------------------ 11 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila'' 4/6, Ostrołęka -  12 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im Stanisława Staszica, ul. Papiernicza 1, Ostrołęka ----------------------------------------- 13 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul.  Skowrońskiego 8, Ostrołęka ---------------------------------- 14 

 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Legionowa 17, Ostrołęka ---------------------------------------------------------------------- 15 

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej, ul. Hallera 12, Ostrołęka ----------------------------------------- 16 

 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego, ul. Sienkiewicza 15, Ostrołęka ---------------------------------------------- 17 

 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16, Ostrołęka ------------------------ 18 

 Inna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 Proszę podać pełną nazwę i adres.  

…………………………………….……………..……..………, ul. …………………..…………………………., Miasto: ……………………………..….…. 
                                    (nazwa) 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila'' 4/6, Ostrołęka -- 1 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im Stanisława Staszica, ul. Papiernicza 1, Ostrołęka ----------------------------------------- 2 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul.  Skowrońskiego 8, Ostrołęka ---------------------------------- 3 

 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Legionowa 17, Ostrołęka ---------------------------------------------------------------------- 4 

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej, ul. Hallera 12, Ostrołęka ----------------------------------------- 5 

 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego, ul. Sienkiewicza 15, Ostrołęka ---------------------------------------------- 6 

 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16, Ostrołęka ------------------------ 7 

 Inna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 Proszę podać pełną nazwę i adres.  

…………………………………….……………………..………, ul. …………….…………..…………………., Miasto: ………………….…………….…. 
                                     (nazwa) 



 

10.10.10.10. Czy od tamtego czasu dziecko zmieniło szkołę podstawową?Czy od tamtego czasu dziecko zmieniło szkołę podstawową?Czy od tamtego czasu dziecko zmieniło szkołę podstawową?Czy od tamtego czasu dziecko zmieniło szkołę podstawową?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

tak  1      nie  2 → → → → Proszę pProszę pProszę pProszę przejść do pytania rzejść do pytania rzejść do pytania rzejść do pytania 16161616....    

11.11.11.11. Proszę wybrać opis najlepiej oddający sytuację zmiany szkoły i uzupełnićProszę wybrać opis najlepiej oddający sytuację zmiany szkoły i uzupełnićProszę wybrać opis najlepiej oddający sytuację zmiany szkoły i uzupełnićProszę wybrać opis najlepiej oddający sytuację zmiany szkoły i uzupełnić    wybranewybranewybranewybrane    zdanie.zdanie.zdanie.zdanie.    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.    

1 Dziecko zmieniło szkołę w tracie roku szkolnego w klasie ………. (proszę wpisać liczbę). 

2 Dziecko zmieniło szkołę po zakończeniu nauki w klasie ………. (proszę wpisać liczbę). 

    

12.12.12.12. Która szkoła podstawowa była Która szkoła podstawowa była Która szkoła podstawowa była Która szkoła podstawowa była drugądrugądrugądrugą    placówką, do której uczęszczało dziecko?placówką, do której uczęszczało dziecko?placówką, do której uczęszczało dziecko?placówką, do której uczęszczało dziecko?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

    

13.13.13.13. Z jakiego powodu dziecko zmieniło szkołę?Z jakiego powodu dziecko zmieniło szkołę?Z jakiego powodu dziecko zmieniło szkołę?Z jakiego powodu dziecko zmieniło szkołę?    

Można wybrać dowolną liczbę odpowiedzi.    

 

14.14.14.14. Czy od tamtego czasu dziecko zmieniło kolejny raz szkołę podstawową?Czy od tamtego czasu dziecko zmieniło kolejny raz szkołę podstawową?Czy od tamtego czasu dziecko zmieniło kolejny raz szkołę podstawową?Czy od tamtego czasu dziecko zmieniło kolejny raz szkołę podstawową?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

tak  1      nie  2 → → → → Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania 16161616....    

 

15.15.15.15. Proszę opisać poniżej sytuację podając moment edukacji dziecka, w którym zmieniło szkołę po raz kolejny oraz Proszę opisać poniżej sytuację podając moment edukacji dziecka, w którym zmieniło szkołę po raz kolejny oraz Proszę opisać poniżej sytuację podając moment edukacji dziecka, w którym zmieniło szkołę po raz kolejny oraz Proszę opisać poniżej sytuację podając moment edukacji dziecka, w którym zmieniło szkołę po raz kolejny oraz 

podapodapodapodać nazwę i adres placówki (placówek) do której (których) dziecko uczęszczało dziecko.ć nazwę i adres placówki (placówek) do której (których) dziecko uczęszczało dziecko.ć nazwę i adres placówki (placówek) do której (których) dziecko uczęszczało dziecko.ć nazwę i adres placówki (placówek) do której (których) dziecko uczęszczało dziecko.    

        

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila'' 4/6, Ostrołęka -- 1 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im Stanisława Staszica, ul. Papiernicza 1, Ostrołęka ----------------------------------------- 2 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul.  Skowrońskiego 8, Ostrołęka ---------------------------------- 3 

 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Legionowa 17, Ostrołęka ---------------------------------------------------------------------- 4 

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej, ul. Hallera 12, Ostrołęka ----------------------------------------- 5 

 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego, ul. Sienkiewicza 15, Ostrołęka ---------------------------------------------- 6 

 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16, Ostrołęka ------------------------ 7 

 Inna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 Proszę podać pełną nazwę i adres.  

…………………………………….……………………..………, ul. …………….…………..…………………., Miasto: ………………….…………….…. 
                                     (nazwa) 

 zmiana miejsca zamieszkania ---------------------------------------------------------------------------- 1 

 trudności w nauce ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

 brak porozumienia między kadrą szkoły a rodzicami ----------------------------------------------- 3 

 konflikt dziecka z nauczycielem ------------------------------------------------------------------------- 4 

 konflikt dziecka z innymi uczniami ---------------------------------------------------------------------- 5 

 dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły ------------------------------------------------- 6 

 wybór szkoły o wyższym poziomie nauczania -------------------------------------------------------- 7 

 wybór szkoły lepiej dostosowanej do szczególnych potrzeb zdrowotnych/edukacyjnych - 8 

 inny (jaki?) ……………………………………………………………………………………………………………………… 9 



16.16.16.16. Czy dziecko powtarzało naukę w którejś klasie szkoły podstawowej lub zerówce?Czy dziecko powtarzało naukę w którejś klasie szkoły podstawowej lub zerówce?Czy dziecko powtarzało naukę w którejś klasie szkoły podstawowej lub zerówce?Czy dziecko powtarzało naukę w którejś klasie szkoły podstawowej lub zerówce?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.    

1 Nie, zawsze uzyskiwało promocję do następnej klasy. 

2 Tak, raz w klasie …………... (proszę wpisać liczbę jeśli dotyczy). 

3 Tak, dwa razy w klasach …………... i …………... (proszę wpisać liczby jeśli dotyczy). 

4 Tak, trzy razy i więcej w klasach ………………………………………………… (proszę wpisać liczby jeśli dotyczy). 

    

17.17.17.17. Czy dziecko zmieniało Czy dziecko zmieniało Czy dziecko zmieniało Czy dziecko zmieniało klasęklasęklasęklasę    w ramach nauki w tej samej szkolew ramach nauki w tej samej szkolew ramach nauki w tej samej szkolew ramach nauki w tej samej szkole    (np. (np. (np. (np. po klasie III przeszło z IIIpo klasie III przeszło z IIIpo klasie III przeszło z IIIpo klasie III przeszło z IIIbbbb    do IVdo IVdo IVdo IVaaaa))))????    

Przez zmianę klasy rozumiemy znaczącą zmianę grupy rówieśniczej. Zmianą klasy nie jest sytuacja, gdy zmienia się 

tylko formalne oznaczenie tej samej grupy uczniów. 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.    

nie; cały czas uczęszczało do tego samego oddziału ------ 1 

tak, raz --------------------------------------------------------------- 2 

tak, dwa razy ------------------------------------------------------- 3 

tak, trzy razy i więcej --------------------------------------------- 4 

 

18.18.18.18. Czy dziecko posiada Czy dziecko posiada Czy dziecko posiada Czy dziecko posiada opinię lub opinię lub opinię lub opinię lub orzeczenieorzeczenieorzeczenieorzeczenie    oooo::::    

Proszę zaznaczyć „tak” lub „nie” w każdym wierszu. 

  tak nie 
a) dysleksji ---------------------------------------------------------------------------------- 1 0 

b) dysgrafii ---------------------------------------------------------------------------------- 1 0 

c) dysortografii ---------------------------------------------------------------------------- 1 0 

d) dyskalkulii ------------------------------------------------------------------------------- 1 0 

e) zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) -- 1 0 

f) zaburzeniu ze spektrum autyzmu, w tym zespole Aspergera --------------- 1 0 

g) Inną/inne (jaką/jakie?) --------------------------------------------------------------- 

………………………………………………………………………………………………….………….. 

1 0 

 

19.19.19.19. Jaki poziom wykształcenia chciałaby Pani/chciałby Pan, żeby osiągnęło dziecko, którego dotyczy ta ankieta?Jaki poziom wykształcenia chciałaby Pani/chciałby Pan, żeby osiągnęło dziecko, którego dotyczy ta ankieta?Jaki poziom wykształcenia chciałaby Pani/chciałby Pan, żeby osiągnęło dziecko, którego dotyczy ta ankieta?Jaki poziom wykształcenia chciałaby Pani/chciałby Pan, żeby osiągnęło dziecko, którego dotyczy ta ankieta?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

 
  

 zasadnicze zawodowe ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 

 średnie zawodowe (technikum, liceum zawodowe) -------------------------------------------------- 2 

 średnie ogólnokształcące ------------------------------------------------------------------------------------ 3 

 policealne lub pomaturalne --------------------------------------------------------------------------------- 4 

 wyższe zawodowe (licencjackie lub inżynierskie) ----------------------------------------------------- 5 

 wyższe magisterskie lub lekarskie ------------------------------------------------------------------------- 6 

 wyższe ze stopniem naukowym (tytuł doktora, doktora habilitowanego lub profesora)----- 7 



 DOM I RODZINA DZIECKA 
    

20.20.20.20. Czy dziecko, którego dotyczy ta ankieta, posiada rodzeństwo?Czy dziecko, którego dotyczy ta ankieta, posiada rodzeństwo?Czy dziecko, którego dotyczy ta ankieta, posiada rodzeństwo?Czy dziecko, którego dotyczy ta ankieta, posiada rodzeństwo?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.    

tak  1      nie  2 → → → → Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania 22223333....    

 

21.21.21.21. Ile rodzeństwa ma dziecko?Ile rodzeństwa ma dziecko?Ile rodzeństwa ma dziecko?Ile rodzeństwa ma dziecko?    

    

Proszę wpisać liczbę rodzeństwa:                      

    

22.22.22.22. Ile Ile Ile Ile osób osób osób osób spośród rodzeństwa jest młodszych od dzieckaspośród rodzeństwa jest młodszych od dzieckaspośród rodzeństwa jest młodszych od dzieckaspośród rodzeństwa jest młodszych od dziecka????    

    

Proszę wpisać liczbę:                      

    

23.23.23.23. Przez kogo wychowywane jest dziecko?Przez kogo wychowywane jest dziecko?Przez kogo wychowywane jest dziecko?Przez kogo wychowywane jest dziecko?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, najlepiej opisującą sytuację rodzinną dziecka.    

    

24.24.24.24. Jakie wykształcenie ma ojciec/opiekun prawny dziecka?Jakie wykształcenie ma ojciec/opiekun prawny dziecka?Jakie wykształcenie ma ojciec/opiekun prawny dziecka?Jakie wykształcenie ma ojciec/opiekun prawny dziecka?    

Proszę zaznaczyć najwyższy poziom, potwierdzony świadectwem lub dyplomem.    

25.25.25.25. Wskazane wWskazane wWskazane wWskazane wyższe wykształcenie yższe wykształcenie yższe wykształcenie yższe wykształcenie ojciecojciecojciecojciec/opiekun prawn/opiekun prawn/opiekun prawn/opiekun prawnyyyy    dziecka zdobył dziecka zdobył dziecka zdobył dziecka zdobył kończąc uczelniękończąc uczelniękończąc uczelniękończąc uczelnię::::    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu.    

    

        

 przez matkę i ojca ---------------------------------------------------------------------------- 1 

 tylko przez matkę ----------------------------------------------------------------------------- 2 

 tylko przez ojca -------------------------------------------------------------------------------- 3 

 przez matkę i małżonka/partnera nie będącego biologicznym ojcem dziecka - 4 

 przez ojca i małżonkę/partnerkę nie będącą biologiczną matką dziecka -------- 5 

 przez dziadków -------------------------------------------------------------------------------- 6 

 w rodzinie zastępczej ------------------------------------------------------------------------ 7 

 inna sytuacja (jaka?) ------------------------------------------------------------------------- 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

8 

 nie wiem ------------------------------------------------------------------------- 1 

 nieukończone podstawowe ------------------------------------------------- 2 

 podstawowe -------------------------------------------------------------------- 3 

 gimnazjalne --------------------------------------------------------------------- 4 

 zasadnicze zawodowe -------------------------------------------------------- 5 

 średnie zawodowe (technikum, liceum zawodowe) ------------------- 6 

 średnie ogólnokształcące (liceum profilowane, ogólnokształcące)- 7 

 policealne lub pomaturalne ------------------------------------------------- 8 

 wyższe zawodowe (licencjackie lub inżynierskie) ---------------------- 9 

 wyższe magisterskie lub lekarskie ------------------------------------------ 10 

 posiada stopień doktora, doktora habilitowanego lub profesora -- 11 

   

a) publiczną 1   niepubliczną  2                      nie wiem 3 

    
b) w trybie stacjonarnym 1 w trybie niestacjonarnym 2  nie wiem 3    

→ → → → Proszę przejść do pytania 2Proszę przejść do pytania 2Proszę przejść do pytania 2Proszę przejść do pytania 26666.... 



26.26.26.26. Jakie wykształcenie ma matka/opiekunka prawna dziecka?Jakie wykształcenie ma matka/opiekunka prawna dziecka?Jakie wykształcenie ma matka/opiekunka prawna dziecka?Jakie wykształcenie ma matka/opiekunka prawna dziecka?    

Proszę zaznaczyć najwyższy poziom, potwierdzony świadectwem lub dyplomem.    

27.27.27.27. Wskazane wWskazane wWskazane wWskazane wyższe wykształcenie yższe wykształcenie yższe wykształcenie yższe wykształcenie matkamatkamatkamatka/opiekun/opiekun/opiekun/opiekunkakakaka    prawnprawnprawnprawnaaaa    dziecka zdobyłdziecka zdobyłdziecka zdobyłdziecka zdobyłaaaa    kończąc uczelniękończąc uczelniękończąc uczelniękończąc uczelnię::::    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu.    

    

28.28.28.28. Teraz zadamy kilka pytań dotyczących gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko.Teraz zadamy kilka pytań dotyczących gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko.Teraz zadamy kilka pytań dotyczących gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko.Teraz zadamy kilka pytań dotyczących gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko.    Przez gospodarstwo Przez gospodarstwo Przez gospodarstwo Przez gospodarstwo 

domowe rozumiemy grupę ludzi, która mieszka w tym samym mieszkaniu bądź domu domowe rozumiemy grupę ludzi, która mieszka w tym samym mieszkaniu bądź domu domowe rozumiemy grupę ludzi, która mieszka w tym samym mieszkaniu bądź domu domowe rozumiemy grupę ludzi, która mieszka w tym samym mieszkaniu bądź domu i razem dzieli wydatki.i razem dzieli wydatki.i razem dzieli wydatki.i razem dzieli wydatki.    

    

Jak Pani/Pan sądzi, czy uwzględniając środki finansowe jakimi będą mogli Państwo dysponować w przyszłym Jak Pani/Pan sądzi, czy uwzględniając środki finansowe jakimi będą mogli Państwo dysponować w przyszłym Jak Pani/Pan sądzi, czy uwzględniając środki finansowe jakimi będą mogli Państwo dysponować w przyszłym Jak Pani/Pan sądzi, czy uwzględniając środki finansowe jakimi będą mogli Państwo dysponować w przyszłym 

miesiącumiesiącumiesiącumiesiącu, byłoby Państwa stać na poszczególne wydatki. Każdy z wydatków proszę rozważać osobno, niezależenie od , byłoby Państwa stać na poszczególne wydatki. Każdy z wydatków proszę rozważać osobno, niezależenie od , byłoby Państwa stać na poszczególne wydatki. Każdy z wydatków proszę rozważać osobno, niezależenie od , byłoby Państwa stać na poszczególne wydatki. Każdy z wydatków proszę rozważać osobno, niezależenie od 

siebie. Myśląc o środkach finansowych proszę uwzględnić także posiadane oszczędności ale nie uwzględniać siebie. Myśląc o środkach finansowych proszę uwzględnić także posiadane oszczędności ale nie uwzględniać siebie. Myśląc o środkach finansowych proszę uwzględnić także posiadane oszczędności ale nie uwzględniać siebie. Myśląc o środkach finansowych proszę uwzględnić także posiadane oszczędności ale nie uwzględniać 

możliwości zaciągnięcimożliwości zaciągnięcimożliwości zaciągnięcimożliwości zaciągnięcia pożyczki.a pożyczki.a pożyczki.a pożyczki.    

Proszę zaznaczyć „tak” lub „nie” w każdym wierszu. 

   

tak 

 

nie 

trudno 

powiedzieć

 

a) kupno jednego biletu do kina ------------------------------------------------------- 
1 0 7 

 

b) zapłacenie rachunku za dwuosobową kolację w dobrej restauracji ------- 
1 0 7 

 

c) wyjazd na dwutygodniowe wakacje w Polsce dla Pani/Pana i jednej  

bliskiej osoby  --------------------------------------------------------------------------- 
 

1 

 

0 

 

7 

 

d) opłacenie abonamentu telewizji cyfrowej za 100 zł --------------------------- 
1 0 7 

 

e) kupno nowego telewizora ----------------------------------------------------------- 
1 0 7 

 

f) kupno motocykla za 5000 zł -------------------------------------------------------- 
1 0 7 

 

g) kupno nowego roweru  -------------------------------------------------------------- 
1 0 7 

 

h) zorganizowanie dużego przyjęcia (np. wesela) za 20 tys. zł ----------------- 
1 0 7 

 

i) kupno skórzanych eleganckich butów -------------------------------------------- 
1 0 7 

 

j) kupno nowej lodówki ----------------------------------------------------------------- 
1 0 7 

 

k) kupno nowego komputera za 2000 zł -------------------------------------------- 
1 0 7 

 

l) kupno stroju na ważną uroczystość ----------------------------------------------- 
1 0 7 

 

m) opłacenie abonamentu za telefon komórkowy --------------------------------- 
1 0 7 

 

n) generalny remont kuchni ------------------------------------------------------------ 
1 0 7 

 

o) kupno prezentu za 500 zł dla bliskiej osoby ------------------------------------- 
1 0 7 

 

p) kupno nowego samochodu --------------------------------------------------------- 
1 0 7 

 

        

 nie wiem ------------------------------------------------------------------------- 1 

 nieukończone podstawowe ------------------------------------------------- 2 

 podstawowe -------------------------------------------------------------------- 3 

 gimnazjalne --------------------------------------------------------------------- 4 

 zasadnicze zawodowe -------------------------------------------------------- 5 

 średnie zawodowe (technikum, liceum zawodowe) ------------------- 6 

 średnie ogólnokształcące (liceum profilowane, ogólnokształcące)- 7 

 policealne lub pomaturalne ------------------------------------------------- 8 

 wyższe zawodowe (licencjackie lub inżynierskie) ---------------------- 9 

 wyższe magisterskie lub lekarskie ------------------------------------------ 10 

 posiada stopień doktora, doktora habilitowanego lub profesora -- 11 

   

a) publiczną 1   niepubliczną  2                      nie wiem 3 

    
b) w trybie stacjonarnym 1 w trybie niestacjonarnym 2  nie wiem 3    

→ → → → Proszę przejść do pytania 2Proszę przejść do pytania 2Proszę przejść do pytania 2Proszę przejść do pytania 28888.... 



29.29.29.29. Ile urządzeń elektronicznych dających dostęp do informacji znajduje się w domu, w którym mieszka dziecko? Ile urządzeń elektronicznych dających dostęp do informacji znajduje się w domu, w którym mieszka dziecko? Ile urządzeń elektronicznych dających dostęp do informacji znajduje się w domu, w którym mieszka dziecko? Ile urządzeń elektronicznych dających dostęp do informacji znajduje się w domu, w którym mieszka dziecko?     

Proszę policzyć jedynie komputery, tablety, Proszę policzyć jedynie komputery, tablety, Proszę policzyć jedynie komputery, tablety, Proszę policzyć jedynie komputery, tablety, smartsmartsmartsmartfony, elektroniczne czytniki książek i telewizory smartfony, elektroniczne czytniki książek i telewizory smartfony, elektroniczne czytniki książek i telewizory smartfony, elektroniczne czytniki książek i telewizory smart    (z dostępem (z dostępem (z dostępem (z dostępem 

do internetu)do internetu)do internetu)do internetu)....    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

ani jednego ---------------- 1 

od 1 do 3 urządzeń ------ 2 

od 4 do 6 urządzeń ------ 3 

od 7 do 10 urządzeń ---- 4 

ponad 10 urządzeń ------ 5 

 

30.30.30.30. Ile książek znajduje się w doIle książek znajduje się w doIle książek znajduje się w doIle książek znajduje się w domu, w którym mieszka dziecko?mu, w którym mieszka dziecko?mu, w którym mieszka dziecko?mu, w którym mieszka dziecko?    

Na półce o długości 1 m mieści się ok. 40 książek. Proszę nie wliczać e-booków, czasopism i podręczników szkolnych. 

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

0-10 książek --------------- 1 

11-25 książek ------------- 2 

26-100 książek ------------ 3 

101-200 książek ---------- 4 

więcej niż 200 książek -- 5 

 
KolejneKolejneKolejneKolejne    pytanipytanipytanipytanieeee    dotyczdotyczdotyczdotyczyyyy    osoby, która wypełnia ankietę.osoby, która wypełnia ankietę.osoby, która wypełnia ankietę.osoby, która wypełnia ankietę.    

 

31.31.31.31. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tzCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tzCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tzCzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tzn. od października 2018 roku do października 2019 roku, czytał(a) Pan(i), n. od października 2018 roku do października 2019 roku, czytał(a) Pan(i), n. od października 2018 roku do października 2019 roku, czytał(a) Pan(i), n. od października 2018 roku do października 2019 roku, czytał(a) Pan(i),     

w całości lub fragmencie, albo przeglądał(a) Pan(i) jakieś książki?w całości lub fragmencie, albo przeglądał(a) Pan(i) jakieś książki?w całości lub fragmencie, albo przeglądał(a) Pan(i) jakieś książki?w całości lub fragmencie, albo przeglądał(a) Pan(i) jakieś książki?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.  

nie --------------------------- 1 

tak, 1-2 książki ------------ 2 

tak, 3-6 książek ----------- 3 

tak, 7-11 książek --------- 4 

tak, 12-23 książki -------- 5 

tak, 24 i więcej ----------- 6 

trudno podać liczbę ----- 7 

 

 KOREPETYCJE 

 

Poniżej znajdują się pytania dotyczące korepetycji, na które być może uczęszczało dziecko w ubiegłym roku szkolnym 

(2018/19). 

KorepetycjeKorepetycjeKorepetycjeKorepetycje rozumiemy jako indywidualną (lub prowadzoną w małych grupach), płatnąpłatnąpłatnąpłatną pomoc korepetytora (np. 

nauczyciela, studenta) w odrabianiu prac domowych, powtarzaniu materiału szkolnego, nadrabianiu szkolnych 

zaległości, czy przygotowywaniu do sprawdzianów lub poprawy ocen. 

32.32.32.32. Czy dziecko, którego dotyczy ankieta, uczęszczało w Czy dziecko, którego dotyczy ankieta, uczęszczało w Czy dziecko, którego dotyczy ankieta, uczęszczało w Czy dziecko, którego dotyczy ankieta, uczęszczało w ubiegłym roku szubiegłym roku szubiegłym roku szubiegłym roku szkolnymkolnymkolnymkolnym    na korepetycje z na korepetycje z na korepetycje z na korepetycje z matematykimatematykimatematykimatematyki????    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.    

nie uczęszczało na korepetycje  ------------------------------------------- 1 

sporadycznie , nie więcej niż kilka razy w ciągu roku szkolnego --- 2 

systematycznie, tylko w pierwszym semestrze ------------------------ 3 

systematycznie, tylko w drugim semestrze  ---------------------------- 4 

systematycznie, przez cały rok szkolny ---------------------------------- 5 

 



33.33.33.33. Czy dzieckoCzy dzieckoCzy dzieckoCzy dziecko    uczęszczało w uczęszczało w uczęszczało w uczęszczało w ubiegłym roku szkolnymubiegłym roku szkolnymubiegłym roku szkolnymubiegłym roku szkolnym    na korepetycje z na korepetycje z na korepetycje z na korepetycje z języka polskiegojęzyka polskiegojęzyka polskiegojęzyka polskiego????    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.    

nie uczęszczało na korepetycje  ------------------------------------------- 1 

sporadycznie , nie więcej niż kilka razy w ciągu roku szkolnego --- 2 

systematycznie, tylko w pierwszym semestrze ------------------------ 3 

systematycznie, tylko w drugim semestrze  ---------------------------- 4 

systematycznie, przez cały rok szkolny ---------------------------------- 5 

    

34.34.34.34. Czy dziecko uczęszczało na korepetycCzy dziecko uczęszczało na korepetycCzy dziecko uczęszczało na korepetycCzy dziecko uczęszczało na korepetycje z innych przedmiotów?je z innych przedmiotów?je z innych przedmiotów?je z innych przedmiotów?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 

    

nie  1   tak 2        Jeśli tak, to zJeśli tak, to zJeśli tak, to zJeśli tak, to z    jakich?  jakich?  jakich?  jakich?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….…….    

    

 ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKÓW OBCYCH 

Poniżej znajdują się pytania dotyczące zajęć z języków obcych, na które być może uczęszczało dziecko w ubiegłym roku 

szkolnym (2018/19). Pytania dotyczą zajęć dodatkowych, które nie były organizowane przez szkołę. 

35.35.35.35. Czy dziecko, którego dotyczy ankieta, uczęszczało w Czy dziecko, którego dotyczy ankieta, uczęszczało w Czy dziecko, którego dotyczy ankieta, uczęszczało w Czy dziecko, którego dotyczy ankieta, uczęszczało w ubiegłym roku szkubiegłym roku szkubiegłym roku szkubiegłym roku szkolnymolnymolnymolnym    nananana    dodatkowe, dodatkowe, dodatkowe, dodatkowe, pozaszkolnepozaszkolnepozaszkolnepozaszkolne    zajęcia zajęcia zajęcia zajęcia     

z języka obcego? z języka obcego? z języka obcego? z języka obcego?     

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.    

nie uczęszczało na dodatkowe zajęcia z języka obcego ------------- 1 

sporadycznie , nie więcej niż kilka razy w ciągu roku szkolnego --- 2 

systematycznie, tylko w pierwszym semestrze ------------------------ 3 

systematycznie, tylko w drugim semestrze  ---------------------------- 4 

systematycznie, przez cały rok szkolny ---------------------------------- 5 

 

36.36.36.36. Z jakiego języka obcego dziecko uczęszczało na dodatkowe, pozaszkolne zajęcia?Z jakiego języka obcego dziecko uczęszczało na dodatkowe, pozaszkolne zajęcia?Z jakiego języka obcego dziecko uczęszczało na dodatkowe, pozaszkolne zajęcia?Z jakiego języka obcego dziecko uczęszczało na dodatkowe, pozaszkolne zajęcia?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. Jeśli dziecko uczęszczało na zajęcia z więcej niż jednego języka, proszę wybrać ten, którego 

zajęcia ogółem trwały dłużej. 

język angielski --------------------------- 1 

język niemiecki -------------------------- 2 

język rosyjski ----------------------------- 3 

język hiszpański ------------------------- 4 

inny (jaki?) …………………………………... 5 

 

37.37.37.37. Czy jest to język, który jest obowiązkowym przedmiotem szkolnym dziecka?Czy jest to język, który jest obowiązkowym przedmiotem szkolnym dziecka?Czy jest to język, który jest obowiązkowym przedmiotem szkolnym dziecka?Czy jest to język, który jest obowiązkowym przedmiotem szkolnym dziecka?    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.    
 

tak  1   nie 2         

  

→ → → → Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania Proszę przejść do pytania 38383838.... 



 OSOBA WYPEŁNIAJĄCA ANKIETĘ 

    

38.38.38.38. Ankietę tę wypełnił(a):Ankietę tę wypełnił(a):Ankietę tę wypełnił(a):Ankietę tę wypełnił(a):    

Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdej linijce.    

 tak nie 

matka, macocha lub opiekunka prawna. --   
ojciec, ojczym lub opiekun prawny. ---------   
inna osoba. ---------------------------------------   

 

 

 

 DziękujemyDziękujemyDziękujemyDziękujemy  


