
V Liceum Ogólnokształcące - ankieta dla 
uczniów 

 

Szanowni Państwo, 
W dniach 29 i 31 października 2019 r. w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie 
przeprowadzana jest przez zespół wizytatorów kontrola doraźna, której celem jest 
przede wszystkim zebranie informacji na temat jakości pracy szkoły. Opisując różne 
aspekty pracy Szkoły, chciałybyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii, 
które wykorzystane zostaną do opracowania rekomendacji i zaleceń służących 
rozwijaniu potencjału Szkoły. Zapraszamy do elektronicznego wypełnienia ankiety w 
dniach 29 października - 4 listopada 2019 r. Zależy nam na Państwa udziale w 
ankiecie, chcemy poznać Państwa zdanie i wierzymy, że tylko przy Państwa pomocy 
uda nam się wzmocnić i rozwinąć społeczność szkolną. 
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy pod adresem: 
joanna.kosowska@kuratorium.krakow.pl 
beata.palmowska@kuratorium.krakow.pl 
Z wyrazami szacunku, 
Zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie 

1. Czy zdarzało się, że nauczyciel podczas lekcji opowiadał o swoim życiu 
prywatnym oraz prezentował swoje poglądy polityczne? 

Tak 

Nie 

2. Jeśli tak, proszę opisać sytuację oraz wskazać przedmiot i nauczyciela. 

 

3. Czy zdarzało się, iż nauczyciel podczas lekcji relacjonował sytuacje, które miały 
uprzednio miejsce w pokoju nauczycielskim? 

Tak 

Nie 

4. Jeśli tak, proszę opisać sytuację oraz wskazać przedmiot i nauczyciela. 

 

5. Czy posiadają Państwo wiedzę dotyczącą zachowań nauczycieli , podczas lekcji, 
polegających na: 



Zastraszaniu uczniów 

Krzyczeniu na uczniów 

Wyśmiewaniu uczniów 

Obrażaniu uczniów 

Nie uwzględnianiu potrzeb ucznia z chorobą przewlekłą 

Używaniu niecenzuralnych słów /przekleństw 

negatywnym komentowaniu wyglądu ucznia 

Nie mam takiej wiedzy 

6. Jeśli w pytaniu 5 zaznaczyliście Państwo odpowiedź inną niż ,,nie mam takiej 
wiedzy", proszę wskazać nauczyciela i opisać jego działania godzące w prawa 
dziecka i ucznia . 

 

7. Czy wszyscy nauczyciele stosowali sie do zapisów Statutu, w szczególności 
rozdziału 6 "Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnatrzszkolnego"? 

Tak 

Nie 

8. Jeśli nie, proszę uzasadnić odpowiedź. 

 

9. Czy wszyscy nauczyciele wyjaśniali uczniom zagadnienia nie zrozumiałe dla nich? 

Tak 

Nie 

10. Jeśli nie, proszę uzasadnić odpowiedź. 

 

11. Proszę wskazać mocne strony Szkoły 



 

12. Proszę wskazać, co w Państwa opinii wymaga udoskonalenia w Szkole? 

 
Wyślij 
Stworzone z łatwością na interankiety 
 


