
 

                   Uwaga Absolwenci Szkoły Podstawowej w Zbludowicach  

Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej na adres  

e-mail: szkolapodstzbludowice@op.pl lub przekazanie jej do sekretariatu szkoły.  

                  Więcej informacji znajduje się na kwestionariuszu ankiety. 

 

Dziękujemy za informacje i opinie - Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej 

 

 

 

ANKIETA DOTYCZĄCA LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W ZBLUDOWICACH 
 

Drodzy Absolwenci! 

W obecnym roku szkolnym postanowiliśmy prześledzić losy absolwentów naszej 

szkoły. Zawsze interesowało nas jak sobie radzą nasi uczniowie w gimnazjum, jakie mają 

wyniki w nauce. Ciekawi też jesteśmy, jak potoczyły się ich losy w życiu dorosłym. Dlatego 

zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i kontakt z naszą szkołą. 

 

METRYCZKA 

 

Wiek: ….. 

Płeć: …… 

Miejsce zamieszkania: 

a) Miasto 

b) Wieś  

 

1. W którym roku ukończył/a Pan/Pani Szkołę Podstawową w Zbludowicach? 

 

..................................... 

 

2. Czy Szkoła Podstawowa w Zbludowicach dobrze przygotowała Pana/Panią do dalszej 

nauki? 

 

a) tak 

b) raczej tak 

c) raczej nie 

d) nie 

Uzasadnij 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 
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3.  Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Zbludowicach… (można zakreślić więcej niż 

jedną odpowiedź): 

a) podjąłem/-am naukę w gimnazjum. 

b) podjąłem/-am naukę w liceum ogólnokształcącym. 

c) podjąłem/-am naukę w liceum profilowanym. 

d) podjąłem/-am naukę w technikum (lub w innej szkole zawodowej). 

e) podjąłem/-am naukę w zasadniczej szkole zawodowej. 

 

4. Obecnie posiadam wykształcenie: 

a) podstawowe 

b) zawodowe 

c) średnie 

d) wyższe 

e) inne ……………… 

 

5. W przypadku ukończenia szkoły wyższej prosimy podać nazwę uczelni. 

 

................................................................................................................................ 

 

6. Czy pracuje Pan/Pani zawodowo? 

a) tak 

b) nie 

c) nadal się uczę 

 

7. Czy odwiedzasz swoich dawnych nauczycieli? 

a) często 

b) czasami 

c) rzadko  

d) w ogóle 

 

8. Czy możesz dziś liczyć na wsparcie i pomoc nauczycieli szkoły? 

a) tak 

b) nie 

 

9. Czy nauczyciele Szkoły Podstawowej zachęcali Cię do nauki, uzyskiwania lepszych ocen? 

a) tak 

b) nie 

 

10. Czy oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej w Zbludowicach (dotycząca kółek 

zainteresowań, wycieczek, konkursów, imprez szkolnych  

i środowiskowych, zawodów sportowych i wyjazdów) spełniła Pana/Pani oczekiwania? 

a) tak (jakie?) ………………………………………………….………… 

b) raczej tak 

c) raczej nie 

d) nie (dlaczego?) ……………………………………….………………. 

 



 

11. Moje dobre przygotowanie wynikało z: 

a) wymagań nauczyciela 

b) moich zainteresowań 

c) wymień inne 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

12. Jakie wydarzenie w okresie pobytu w Szkole Podstawowej w Zbludowicach utkwiło w 

Pana/Pani pamięci? 

 

................................................................................................................................. 

 

13. Czy utrzymuje Pan/Pani kontakt z kolegami ze szkoły?  

a) tak 

b) nie 

 

14. Czy lubił Pan/Pani swoją klasę w Szkole Podstawowej? 

a) tak 

b) nie 

 

15. Proszę ocenić w skali ocen szkolnych od 1 do 6 trafność następujących stwierdzeń: 

a) poza wiedzą w szkole uzyskał Pan/Pani dobre przygotowanie do dorosłego, 

samodzielnego życia:  …………………………………… 

b) czas spędzony w szkole był przyjemny i dobrze wspominam panującą w niej 

atmosferę: …………………………………………………….. 

 

 

16. Jak według Pana/Pani zmieniła się Szkoła Podstawowa?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

17. Jaką radę dałby Pan/Pani uczniowi, który kończy Szkołę Podstawową? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

 

Dziękujemy za  wypełnienie ankiety. 

Wszystkim absolwentom w życiu zawodowym i osobistym życzymy sukcesów! 

 
 


