Instytut Badań Edukacyjnych

Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia

ankieta
dla dyrektora
szkoły podstawowej
Wypełnia ankieter

NAZWA SZKOŁY

KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowna Pani Dyrektor,
uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona częścią badania naukowego,
którego celem jest lepsze zrozumienie szkolnych i rodzinnych uwarunkowań wyników
nauczania polskich uczniów. Badanie, w którym Pani bierze udział, przeprowadzane jest przez
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Dzięki uzyskanej wiedzy będzie można
skuteczniej wspomagać szkoły w dobrym nauczaniu.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie.
Pragniemy zapewnić, że informacje uzyskane w ramach ankiety traktowane będą jako poufne.
Zostaną one opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.
Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
W imieniu Zespołu Badawczego,
dr hab. Roman Dolata

Instrukcja wypełniania ankiety
Przy każdym pytaniu podajemy, jaką liczbę odpowiedzi należy zaznaczyć. Kiedy dokona Pani
wyboru, prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź krzyżykiem.
Przykład
Ilu mieszkańców liczy miejscowość, w której Pani mieszka?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Miasto, liczba mieszkańców:
a) do 2 tysięcy
b) ponad 2, ale mniej niż 5 tysięcy
c) ponad 5, ale mniej niż 10 tysięcy
d) ponad 10, ale mniej niż 20 tysięcy
e) ponad 20, ale mniej niż 50 tysięcy
f) ponad 50, ale mniej niż 100 tysięcy
g) ponad 100, ale mniej niż 200 tysięcy
h) ponad 200, ale mniej niż 500 tysięcy
i) ponad 500 tysięcy, ale mniej niż milion
j) milion i więcej

Wieś, liczba mieszkańców:
a) do 100 mieszkańców
b) ponad 100, ale mniej niż 500
c) ponad 500, ale mniej niż 1000
d) ponad 1000, ale mniej niż 2 tysiące
e) ponad 2, ale mniej niż 5 tysięcy
f) ponad 5, ale mniej niż 10 tysięcy
g) ponad 10, ale mniej niż 20 tysięcy
h) 20 tysięcy i więcej

W razie pomyłki proszę przekreślić niewłaściwą odpowiedź i zaznaczyć poprawną.
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Sytuacja rodzinna na progu szkoły średniej
Poniżej znajdują się pytania, które odnoszą się do Pani sytuacji rodzinnej, gdy miała Pani 14
lat. Był to istotny moment, gdyż podejmowała Pani wtedy prawdopodobnie swoje pierwsze
ważne decyzje życiowe. Dla naszego badania istotne jest określenie czynników warunkujących
Pani sytuację rodzinną w tamtym czasie.

1. Ilu mieszkańców liczyła miejscowość, w której mieszkała Pani w wieku 14 lat?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Miasto, liczba mieszkańców:
a) do 2 tysięcy
b) ponad 2, ale mniej niż 5 tysięcy
c) ponad 5, ale mniej niż 10 tysięcy
d) ponad 10, ale mniej niż 20 tysięcy
e) ponad 20, ale mniej niż 50 tysięcy
f) ponad 50, ale mniej niż 100 tysięcy
g) ponad 100, ale mniej niż 200 tysięcy
h) ponad 200, ale mniej niż 500 tysięcy
i) ponad 500 tysięcy, ale mniej niż milion
j) milion i więcej

Wieś, liczba mieszkańców:
a) do 100 mieszkańców
b) ponad 100, ale mniej niż 500
c) ponad 500, ale mniej niż 1000
d) ponad 1000, ale mniej niż 2 tysiące
e) ponad 2, ale mniej niż 5 tysięcy
f) ponad 5, ale mniej niż 10 tysięcy
g) ponad 10, ale mniej niż 20 tysięcy
h) 20 tysięcy i więcej

2. Jakie wykształcenie miał Pani ojciec, gdy miała Pani 14 lat?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

nieukończone podstawowe
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie - technikum, liceum zawodowe
średnie - liceum ogólnokształcące
policealne lub pomaturalne
licencjackie lub inżynierskie
wyższe studia magisterskie lub lekarskie
posiadał stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora
nie wiem
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3. Jaka była sytuacja ekonomiczna Pani ojca, gdy miała Pani 14 lat?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

miał stałą pracę (praca najemna, pracował na własny rachunek,
pracował we własnym gospodarstwie rolnym)
wykonywał prace dorywcze
nie pracował i nie poszukiwał aktywnie pracy
był bezrobotny krócej niż rok i aktywnie poszukiwał pracy
był bezrobotny rok lub dłużej i aktywnie poszukiwał pracy
był na emeryturze
był na rencie
nie pracował, gdyż zajmował się domem, rodziną
ojciec nie żył
nie wiem

4. Jaki zawód wykonywał Pani ojciec, gdy miała Pani 14 lat?
Jeśli nie pracował, proszę wpisać, jaki zawód wykonywał ostatnio. Proszę wpisać pełną
nazwę zawodu, np. nauczyciel w szkole podstawowej, stolarz, rolnik.

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

5. Czym zajmował się w swojej pracy Pani ojciec, gdy miała Pani 14 lat?
Proszę opisać w jednym zdaniu, czym zajmował się Pani ojciec, np. uczył matematyki w
szkole podstawowej, budował domy, uprawiał rolę.

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

6. Jakie stanowisko zajmował Pani ojciec, gdy miała Pani 14 lat?
Proszę napisać, na jakim stanowisku pracował Pani ojciec. Jeśli miał więcej niż jedną
pracę, proszę wpisać stanowisko zajmowane w głównym miejscu pracy. Proszę wpisać
pełną nazwę stanowiska, np. jeśli był stolarzem, mógł pracować na stanowisku brygadzisty,
być właścicielem zakładu stolarskiego, itp.

……………………………………………………………………………….……………………….…
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7. Jakie wykształcenie miała Pani matka, gdy miała Pani 14 lat?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

nieukończone podstawowe
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie - technikum, liceum zawodowe
średnie - liceum ogólnokształcące
policealne lub pomaturalne
licencjackie lub inżynierskie
wyższe studia magisterskie lub lekarskie
posiadała stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora
nie wiem

8. Jaka była sytuacja ekonomiczna Pani matki, gdy miała Pani 14 lat?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a) miała stałą pracę (praca najemna, pracowała na własny
rachunek, pracowała we własnym gospodarstwie rolnym)
b) wykonywała prace dorywcze
c) nie pracowała i nie poszukiwała aktywnie pracy
d) była bezrobotna krócej niż rok i aktywnie poszukiwała pracy
e) była bezrobotna rok lub dłużej i aktywnie poszukiwała pracy
f) była na emeryturze
g) była na rencie
h) nie pracowała, gdyż zajmowała się domem, rodziną
i) matka nie żyła
j) nie wiem
9. Jaki zawód wykonywała Pani matka, gdy miała Pani 14 lat?
Jeśli nie pracowała, proszę wpisać, jaki zawód wykonywała ostatnio. Proszę wpisać pełną
nazwę zawodu, np. nauczycielka szkoły podstawowej, pielęgniarka, rolnik.
……………………………………………………………………………….……………………………

10. Czym zajmowała się w swojej pracy Pani matka, gdy miała Pani 14 lat?
Proszę opisać w jednym zdaniu, czym zajmowała się Pani matka, np. uczyła matematyki w
szkole podstawowej, zajmowała się pacjentami, uprawiała rolę.
……………………………………………………………………………….……………………..……
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11. Jakie stanowisko zajmowała Pani matka, gdy miała Pani 14 lat?
Proszę napisać, na jakim stanowisku pracowała Pani matka. Jeśli miała więcej niż jedną
pracę, proszę wpisać stanowisko zajmowane w głównym miejscu pracy. Proszę wpisać
pełną nazwę stanowiska, np. jeśli była pielęgniarką, mogła pracować na stanowisku
pielęgniarki oddziałowej, naczelnej pielęgniarki, itp.

……………………………………………………………………………….………………………
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Doświadczenia szkolne i droga edukacyjna
12. Według jakiej skali ocen była Pani oceniana w szkole podstawowej lub gimnazjum?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. Czterostopniowa skala ocen obowiązywała do początku
lat 90-tych, natomiast sześciostopniowa skala ocen obowiązuje od września 1991 r.

a) czterostopniowa (2-5)

b) sześciostopniowa (1-6)

Proszę przejść do pytania nr 14

13. Jakie oceny otrzymała Pani z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej?
Proszę zaznaczyć kółkiem właściwą ocenę. Jeżeli nie pamięta Pani dokładnej oceny, proszę
zaznaczyć najbardziej prawdopodobną.
JĘZYK POLSKI
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

MATEMATYKA
2,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Proszę przejść do pytania nr 15
14. Jakie oceny otrzymała Pani z następujących przedmiotów na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej lub gimnazjum (jeśli uczęszczała Pani do gimnazjum)?
Proszę zaznaczyć kółkiem właściwą ocenę. Jeżeli nie pamięta Pani dokładnej oceny, proszę
zaznaczyć najbardziej prawdopodobną.
JĘZYK POLSKI
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

MATEMATYKA
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
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Edukacja na poziomie średnim
15. Do jakich szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych Pani uczęszczała ?

1. szkoła

Typ szkoły: ....

2. szkoła

Typ szkoły: ....

3. szkoła

Typ szkoły: ....

4. szkoła

Typ szkoły: ....

5. szkoła

Typ szkoły: ....

Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Wieczorowa

Dzienna

Przy każdej szkole proszę wpisać
odpowiednią literę.

Profil klasy

Niepubliczna

Nazwa szkoły, miejscowość

Publiczna

A - Zasadnicza szkoła zawodowa
B - Technikum
C - Liceum ogólnokształcące
D - Liceum zawodowe
E - Liceum techniczne
F - Liceum profilowane
G - Liceum uzupełniające
H - Technikum uzupełniające

Rok rozpoczęcia nauki

Typ szkoły:

Rok zakończenia nauki

Proszę opisać wszystkie szkoły, w których Pani rozpoczęła naukę, nawet jeżeli Pani jej w nich nie ukończyła.

Edukacja na poziomie wyższym
16. Do jakich szkół uczęszczała Pani po zakończeniu nauki na poziomie średnim?

1. szkoła

Typ szkoły: ....

2. szkoła

Typ szkoły: ....

3. szkoła

Typ szkoły: ....

4. szkoła

Typ szkoły: ....

5. szkoła

Typ szkoły: ....

6. szkoła

Typ szkoły: ....
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Ocena na dyplomie

Wieczorowa

Zaoczna

Przy każdej szkole proszę wpisać
odpowiednią literę.

Dzienna

Kierunek/specjalność
/specjalizacja

Prywatna

Nazwa
szkoły/uczelni,
miejscowość

Państwowa

A - Szkoła pomaturalna
B - Szkoła policealna
C - Studia jednolite magisterskie
D - Wyższe studia zawodowe
(licencjat, inżynier)
E - Studia magisterskie
uzupełniające
F - Studia doktoranckie

Rok rozpoczęcia nauki

Typ szkoły:

Rok zakończenia nauki

Proszę opisać wszystkie szkoły, w których Pani rozpoczęła naukę, nawet jeżeli Pani jej w nich nie ukończyła.

17. Czy ukończyła lub rozpoczęła Pani studia podyplomowe?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
tak

nie

Proszę przejść do pytania nr 19

18. Jakie studia podyplomowe Pani ukończyła lub rozpoczęła?
Proszę podać wszystkie ukończone lub rozpoczęte studia podyplomowe.

Nazwa studiów podyplomowych

Nazwa uczelni/instytucji
prowadzącej studia,
miejscowość

Rok
rozpoczęcia
nauki

Rok
zakończenia
nauki

1.
2.
3.
4.
5.

19. Proszę opisać w jakim trybie zdobyła Pani kwalifikacje w zakresie zarządzania
oświatą?
Proszę wskazać na organizatora, formę, liczbę godzin oraz rok, w którym zdobyła Pani te
kwalifikacje. Dotyczy kursów i szkoleń nie podanych w pytaniu nr 18.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

10

Kariera zawodowa
20. Czy jest Pani nauczycielem?
tak

nie

21. Czy posiada Pani kwalifikacje pedagogiczne?
tak

Proszę przejść do pytania nr 23

nie

22. W jaki sposób zdobyła Pani formalne przygotowanie pedagogiczne?
Ukończyłam…
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

studia wyższe o specjalności nauczycielskiej.
kurs przygotowania pedagogicznego w trakcie studiów wyższych.
kurs przygotowania pedagogicznego po zakończeniu studiów wyższych.
kolegium nauczycielskie.
kolegium nauczania języków obcych.
studium nauczycielskie.
studium wychowania przedszkolnego.
studium nauczania początkowego.
pedagogiczne studium techniczne .
studia podyplomowe.
Formalne przygotowanie pedagogiczne zdobyłam w inny sposób.
(Jaki?)…………………………………………………………………………........................

23. Czy posiada Pani formalny stopień awansu zawodowego?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
tak

nie

Proszę przejść do pytania nr 25

24. Proszę podać rok uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego.
Stopień awansu
zawodowego
a) Stażysta

Od roku

b) Kontraktowy
c) Mianowany
d) Dyplomowany
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25. W którym roku rozpoczęła Pani pracę zawodową?

26. W którym roku rozpoczęła Pani pracę w zawodzie nauczycielskim?

27. W którym roku rozpoczęła Pani pracę w obecnej szkole?

28. Czy miała Pani jakieś dłuższe przerwy w pracy w szkole?
Proszę wpisać liczbę lat. Jeśli nie miała Pani dłuższych przerw w pracy, proszę wpisać
zero.
lat (jeżeli mniej niż rok, to ile miesięcy:

)

29. W jaki sposób została Pani wybrana na stanowisko dyrektora szkoły po raz pierwszy?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
w drodze konkursu
wybór na podstawie decyzji organu prowadzącego
30. W jaki sposób została Pani wybrana na stanowisko dyrektora tej szkoły w obecnej
kadencji?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
w drodze konkursu
wybór na podstawie decyzji organu prowadzącego
kadencja została przedłużona bez konkursu
31. Na jaki okres została Pani wybrana na stanowisko dyrektora tej szkoły w obecnej
kadencji?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
na 5 lat szkolnych

na okres krótszy niż 5 lat szkolnych
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32. Ile lat jest Pani dyrektorem szkoły (biorąc pod uwagę pracę na tym stanowisku w
innych szkołach)?
Proszę wpisać liczbę lat.
lat

(jeżeli mniej niż rok, to ile miesięcy

)

33. Ile lat jest Pani dyrektorem tej szkoły?
Proszę wpisać liczbę lat.
lat

(jeżeli mniej niż rok, to ile miesięcy

)

34. Czy obecnie naucza Pani w tej szkole?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Tak, w pełnym wymiarze pensum.
Tak, w niepełnym wymiarze pensum.
Tylko sporadycznie podczas zastępstw za innych nauczycieli.
Wcale.

Zarządzanie szkołą
35. Czy zanim została Pani dyrektorem, miała Pani doświadczenie w pracy na stanowisku
kierowniczym w miejscu innym niż szkoła?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
tak

nie

Proszę przejść do pytania nr 37

36. Proszę podać miejsce, w którym zdobyła Pani doświadczenie w zakresie zarządzania
oraz pełnioną tam funkcję.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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37. Jak wygląda struktura zarządzania w tej szkole?
Proszę podać wszystkie funkcje związane z odpowiedzialnością za różne obszary
zarządzania szkołą. Proszę uwzględnić również osoby kierujące zespołami
przedmiotowymi. Niniejsze dane mogą być przydatne w dalszej procedurze badawczej.
Zakres odpowiedzialności

Funkcja
Wicedyrektor 1 ds.
………………………………………………
Wicedyrektor 2 ds.
………………………………………………
Kierownik ds.
………………………………………………
Kierownik ds.
………………………………………………
Kierownik ds.
………………………………………………
Lider:
………………………………………………
Lider:
………………………………………………
Lider:
………………………………………………
Lider:
………………………………………………
Lider:
………………………………………………
Lider:
………………………………………………
Lider:
………………………………………………
Lider:
………………………………………………
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Rekrutacja uczniów do szkoły
38. Proszę podać łączną liczbę uczniów uczących się w tej szkole (we wszystkich klasach
tej szkoły):
Proszę wpisać liczbę.
uczniów
39. Ilu uczniów z podanej liczby pochodzi spoza rejonu?
Proszę wpisać liczbę.
uczniów
40. Proszę podać liczbę uczniów klas I przyjętych do szkoły w podanych poniżej latach
szkolnych. Jeżeli w danym roku nie było takich uczniów, proszę wpisać 0. Jeżeli nie
zna Pani dokładnej liczby, proszę podać w przybliżeniu.
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

41. Proszę podać liczbę uczniów klas I przyjętych spoza rejonu w podanych poniżej latach
szkolnych. Jeżeli w danym roku nie było takich uczniów, proszę wpisać 0. Jeżeli nie
zna Pani dokładnej liczby, proszę podać w przybliżeniu.
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

42. Proszę podać liczbę uczniów spoza rejonu, którzy starali się o przyjęcie do klasy
pierwszej, ale w podanych poniżej latach szkolnych nie zostali przyjęci. Jeżeli w
danym roku nie było takich uczniów, proszę wpisać 0. Jeżeli nie zna Pani dokładnej
liczby, proszę podać w przybliżeniu.
2007/2008

2008/2009

2009/2010
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2010/2011

Informacje o osobie wypełniającej ankietę
C
M1. Wiek:
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61 +

M2. Ilu mieszkańców liczy miejscowość, w której aktualnie Pani mieszka?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
Miasto, liczba mieszkańców:
a) do 2 tysięcy
b) ponad 2, ale mniej niż 5 tysięcy
c) ponad 5, ale mniej niż 10 tysięcy
d) ponad 10, ale mniej niż 20 tysięcy
e) ponad 20, ale mniej niż 50 tysięcy
f) ponad 50, ale mniej niż 100 tysięcy
g) ponad 100, ale mniej niż 200 tysięcy
h) ponad 200, ale mniej niż 500 tysięcy
i) ponad 500 tysięcy, ale mniej niż milion
j) milion i więcej

Wieś, liczba mieszkańców:
a) do 100 mieszkańców
b) ponad 100, ale mniej niż 500
c) ponad 500, ale mniej niż 1000
d) ponad 1000, ale mniej niż 2 tysiące
e) ponad 2, ale mniej niż 5 tysięcy
f) ponad 5, ale mniej niż 10 tysięcy
g) ponad 10, ale mniej niż 20 tysięcy
h) 20 tysięcy i więcej

Bardzo dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!
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