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ANKIETA             ………………………………….. 
Data       

 
Ankieta stworzona została na potrzeby projektu pn. „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w 
szkole XXI wieku" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działania 12.2 Kształcenie 
ogólne. 
 
Celem ankiety jest poznanie opinii uczniów biorących udział w projekcie na zaproponowane w 
ramach projektu formy wsparcia. Czy zaproponowane w projekcie zajęcia i ich formy odpowiadają 
założeniom problemowym, jakie wykazano w celu głównym i celach szczegółowych projektu. 
 
Drogi uczniu / Droga uczennico, 
 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety. Dostarczone przez Ciebie informacje, uwagi, sugestie 
posłużą jako źródło wiedzy dla kadry zarządzającej projektem o tym, czy jesteś zadowolony / 
zadowolona z zajęć pozalekcyjnych. Ankieta jest anonimowa. 
 

1. Płeć: 

□ Kobieta 

□ Mężczyzna 
 

2. Do której klasy chodzisz? 
 
…………………………………………………………………………. 
 
3. Z jakiego rodzaju zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu skorzystałeś/aś ? (można 

zakreślić kilka zajęć) 
 
Nazwa zadania Nazwa zajęć 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównujące 

□ Matematyka 

□ Biologia 

□ Geografia 

□ J.angielski 

Zajęcia rozwijające 
□ Angielski inaczej 

□ Uczenie przez doświadczenie 

□ Informatyka XXI wieku 
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4. Prowadzenie zajęć 
Proszę ocenić w skali od 1(bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) organizację zajęć 

 1 2 3 4 5 
Czy treść zajęć odpowiadała jego tematowi (nazwie)      
Czy treść była przekazana w sposób zrozumiały i 
przystępny 

     

Czy podczas zajęć panowała atmosfera sprzyjająca 
komunikacji i współpracy? 

     

Uzasadnienie oceny (poniżej 4) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
5. Kto był prowadzącym zajęcia? 
………………………………………………………………………………………………. 

6. Czy jesteś zadowolony z prowadzenia zajęć? 

□ zdecydowanie tak 

□ raczej tak 

□ trudno powiedzieć 

□ raczej nie 

□ zdecydowanie nie, dlaczego?................................................................................ 
 

7. Przydatność zajęć 
Proszę ocenić w skali od 1(bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) organizację zajęć 
 

 1 2 3 4 5 
Czy zajęcia spełniły Twoje oczekiwania?      
Czy dzięki uczestnictwu w zajęciach podniosłeś 
kompetencje matematyczno-przyrodnicze? 

     

Czy zajęcia poszerzyły Twoje kompetencje językowe, 
umiejętności oraz wiedzę? 

     

Czy dzięki zajęciom poszerzyłeś swoje kompetencje 
matematyczne i znajomość technologii informatycznej 
(ICT)? 

     

Czy uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu 
wpłynęło na rozwój Twoich zainteresowań, pasji i 
talentów? 

     

Czy nabyte umiejętności oraz wiedza będą przydatne w 
Twoim przyszłym życiu zawodowym? 
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Czy poleciłbyś zajęcia innym?      
Czy dodatkowe zajęcia edukacyjne (pozalekcyjne) 
organizowane przez szkołę są potrzebne? 

     

Czy udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych 
(pozalekcyjnych) ułatwia Ci naukę? 

     

Czy zajęcia pozalekcyjne, prowadzone w ramach 
projektu pomogły Ci w przezwyciężeniu trudności 
szkolnych? 

     

Czy uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych pomaga 
Ci osiągnąć lepsze wyniki w nauce? 

     

Czy uważasz, że ilość zajęć pozalekcyjnych w ramach 
projektu jest wystarczająca? 

     

Uzasadnienie oceny (poniżej 4) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
8. Organizacja zajęć 
Proszę ocenić w skali od 1(bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) organizację zajęć 

 1 2 3 4 5 
Czy zostałeś odpowiednio wcześniej poinformowany o 
terminie i miejscu zajęć? 

     

Czy zajęcia odbywały się w zaplanowanym wymiarze 
czasowym? 

     

      
Uzasadnienie oceny (poniżej 4) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
9. Skąd dowiedziałeś / dowiedziałaś się o projekcie? 
Proszę zaznaczy „X” przy dowolnej liczbie odpowiedź 

□ z informacji przekazywanych od wychowawcy/nauczycieli 

□  od koleżanek i kolegów 

□ plakatów, ulotek 

□ strony internetowej 

□ inne, jakie?.............................................................................................................................. 

10. Czy zostałeś poinformowany/a o tym, że projekt „Innowacyjny nauczyciel i 
kreatywny uczeń XXI wieku” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? 
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□Tak 

□Nie 
 
11. Ocena ogólna 

Proszę ocenić w skali od 1(bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) organizację zajęć 
 1 2 3 4 5 
Czy ogólnie rzecz biorąc jesteś zadowolony z 
zaproponowanej formy zajęć pozalekcyjnych 

     

Uzasadnienie oceny (poniżej 4) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


