
ANKIETA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH XII LO Kraków, 2019 

Szanowni Państwo! 
Prosimy o wypełnienie ankiety. Jej celem jest uzyskanie informacji ułatwiających przyszłą współpracę. 
Informacje te traktujemy jako ściśle poufne, zostaną one udostępnione wyłącznie dyrekcji szkoły oraz 
wychowawcy klasy. 

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………… 

Klasa:   ………………………… 
 

 

1. Czy dziecko mieszka? 

 w domu rodzinnym 

 u krewnych 

 w internacie 

 samodzielnie (w wynajętym mieszkaniu/na stancji) 

2. Czy dziecko posiada samodzielne miejsce do nauki? 

 we własnym pokoju 

 w pokoju, który dzieli z rodzeństwem 

 w pokoju, który dzieli z innymi członkami rodziny 

3. Ile czasu dziecko poświęca na dojazd do szkoły? 

………………………………………………………………………… 

4. Czy dziecko wychowuje się? 

 w pełnej rodzinie 

 jest wychowywane przez jednego z rodziców (ojca/matkę) 

 inne 

5. Czy Państwa dziecko ma rodzeństwo? 

 tak  nie 

Jeśli tak to proszę podać wiek pozostałych dzieci: ………………………………………………………. 

6. Czy dziecko ma problemy zdrowotne(np. epilepsja, cukrzyca, nerwica itp.), o 
których powinien być poinformowany wychowawca w celu dobrego 
zaopiekowania się na wycieczkach i zajęciach szkolnych? Jeśli tak, proszę podać 
jakie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jakie są mocne strony dziecka? (sukcesy i uzdolnienia, np.: działalność 
społeczna, dobroczynna, zmysł organizatorski, uzdolnienia artystyczne (muzyka, 
plastyka, fotografia, próby literackie, recytatorskie, aktorskie), predyspozycje 
naukowe (przedmioty humanistyczne, ścisłe, przyrodnicze), predyspozycje 
sportowe, inne). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Czy dziecko ma szczególne zainteresowania, hobby, pasje, którym poświęca dużo 
czasu? (np.: szkoła muzyczna, klub sportowy, inne) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



9. Czy Państwa dziecko będzie korzystać z posiłków w stołówce szkolnej? 

 tak  nie 

 

10. Czy Państwa dziecko będzie dostawać do szkoły? 

 drugie śniadanie 

 pieniądze na inne przekąski w szkole 

 inne 

11. Czy jesteście Państwo aktywni zawodowo? 

 aktywni zawodowo:   ojciec  matka 

 na rencie:     ojciec  matka 

 inne 

12. Na jaką formę aktywności z Państwa strony może liczyć wychowawca klasy? 

 pomoc w zorganizowaniu wycieczki klasowej do zakładu pracy lub innej 

instytucji 

 pomoc w zorganizowaniu pogadanki, odczytu (prawnik, lekarz, policjant, aktor, 

dziennikarz, psycholog, itp.) 

 sponsoring w doposażeniu bazy sportowej, biblioteki, pracowni 

przedmiotowych 

 inne: 

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

13. Czy w sytuacji, gdybyście Państwo zostali poproszeni do udziału w pracach 

Klasowej Rady Rodziców, przyjęlibyście tą propozycję? 

 bardzo chętnie 

 chętnie 

 niechętnie 

14. Inne istotne informacje dotyczące dziecka, o których powinien wiedzieć 

wychowawca. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Proszę podać numer telefonu kontaktowego: 

 stacjonarny: …………………………………………………………………………… 

 komórkowy:  matka: …………………………………;   ojciec: …………………………………… 

 

 

Podpis rodziców (opiekunów prawnych) 

Matka: Ojciec: 

 

……………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Życzymy udanej współpracy ze szkołą, której celem jest dobro oraz 
wszechstronny rozwój Państwa dziecka. 


