
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
 

 

 

ANKIETA EWALUACYJNA 
 

Ankieta stworzona została na potrzeby projektu pn.”Wiedza i umiejętności drogą do kariery 
uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
 
Celem ankiety jest zbadanie stanowiska uczniów biorących udział w projekcie do 
zaproponowanych w ramach projektu form wsparcia. Zadane pytania odpowiedzieć mają przede 
wszystkim na to, czy proponowane w projekcie zajęcia i ich formy odpowiadają założeniom 
problemowym, jakie wskazano 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: 

o chłopiec 
o dziewczyna 

 
2. Z jakiego rodzaju zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu skorzystałeś/ 

skorzystałaś ? ( możesz zakreślić kilka zajęć) 
 

Nazwa zadania Nazwa zajęć 
 
 
 
 
 
 
„Zajęcia  dydaktyczno –wyrównawcze” 

 język polski, 
 matematyka, 
 język angielski, 
  język ukraiński, 
 język niemiecki , 
  geografia, 
 biologia, 
  WOS, 
 historia, 

 
 
„Koła naukowe dla uczniów zdolnych” 

 zajęcia matematyczne, 

 zajęcia informatyczne, 
 języka angielskiego, 

 języka niemieckiego, 
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„Zajęcia pozalekcyjne i  koła 
zainteresowań” 

 zajęcia  przyrodniczo –turystyczne, 

 zajęcia rozwijające z fizyki, 
 zajęcia rozwijające  z chemii, 

 zajęcia  rozwijające z języka ukraińskiego, 
 koło filmowe, 

 zajęcia wokalno‐taneczne, 

 zajęcia plastyczne, 

 
„Wsparcie psychologiczno‐terapeutyczne” 

 wsparcie psychologiczne, 
 wsparcie pedagogiczne, 

 
3. Skąd dowiedziałeś /dowiedziałaś  się o projekcie? 
 
Proszę zaznaczyć „X”przy dowolnej liczbie odpowiedzi 
 

 Plakat informacyjny  
 Ogłoszenie prasowe 
  Spotkanie informująco-promujące w szkole 
 Portal internetowy 
 Reklama wielkoformatowa 
 Folder , ulotka informacyjna 
 Portale  społecznościowe 
 Przekaz  słowny 
 Inne: (jakie ? )  

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

 
4. Organizacja zajęć 
 
Proszę ocenić w skali od 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze) organizacje zajęć 
 

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

     
Czy miejsce zajęć było dobrze przygotowane?      
Czy potrzebny sprzęt był dobrej jakości w odpowiedniej ilości?      
Czy korzystałeś na zajęciach projektowych z nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych? 

     
Czy zajęcia odbywały się w zaplanowanym wymiarze czasowym?      
Czy były warunki umożliwiające integrację uczestników zajęć?      
 
Uzasadnienie oceny (poniżej 4) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
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5. Prowadzący zajęcia 
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 przekazywana w zrozumiały i przystępny sposób?      
Czy zajęcia zawierały zadania/prace zespołowe umożliwiające 
przećwiczenie zdobytej wiedzy? 

     

Czy podczas zajęć panowała atmosfera sprzyjająca komunikacji i 
współpracy? 

     

Czy prowadzący zajęcia wykorzystywał nowe metody i formy pracy 
oraz technologię ICT (informatyczną)? 

     

 
Uzasadnienie oceny (poniżej 4) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
6. 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 i ekspresji kulturalnej? 

     

Czy nabyte umiejętności oraz wiedza będą przydatne w Twoim 
przyszłym życiu zawodowym? 

     

Czy po zajęciach masz nowe pomysły , które chciałbyś zastosować w 
przyszłości? 

     

Czy poleciłbyś zajęcia innym?      
Czy dodatkowe zajęcia edukacyjne (pozalekcyjne i 
pozaszkolne),organizowane przez szkołę,  są potrzebne?  

     

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

     

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

     

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

     

Czy  dzięki  uczestnictwu  w  zajęciach  wzrosła  Twoja  motywacja  do 
nauki, pewność siebie oraz kompetencje społeczne? 

     

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

     

 
Uzasadnienie oceny (poniżej 4) 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
 
7. Czy zostałeś poinformowany/a o tym, że projekt " Wiedza i umiejętności drogą do kariery 

uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim " jest  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego?  

 
□  Tak 
□  Nie 
 
8. 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) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ! 
 
 
 

 


	 

